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UVOD
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor je organ medobčinske uprave, ki s svojima
notranjima organizacijskima enotama Medobčinski inšpektorat in Medobčinsko redarstvo skrbi
za inšpekcijski nadzor in izvajanje nalog redarske službe v občinah soustanoviteljicah na
področjih, kjer jih za to pooblaščajo veljavni predpisi.
Na področju inšpekcijskega nadzora so bile aktivnosti večinoma usmerjene na stanje občinskih
cest in javnih poti, ravnanje s komunalnimi odpadki, odvajanje komunalnih odpadnih voda in
čiščenje grezničnega blata, vzdrževanje čistoče na javnih površinah, uporabe javnih površin,
oskrbe s pitno vodo ter na drugih področjih, kjer je pristojnost v predpisih podeljena
Medobčinski inšpekciji. Temeljno vodilo inšpektorata je zagotavljanje skladnosti in spoštovanje
predpisov na navedenih področjih. V tem smislu potekajo inšpekcijski in prekrškovni postopki.
V letu 2015 so aktivnosti sledile in v večji meri po obsegu in vsebini izpolnile naloge zadane v
načrtu.
Inšpektorat se je leta 2015 aktivno vključil v sodelovanje z izvajalci javnih služb na področju
vključevanja v organizirani odvoz komunalnih odpadkov, priključevanja na kanalizacijo in javni
vodovod.
Za učinkovito delo inšpektorata, administrativno podporo postopkov in opravil ter kvalitetno
poročanje je bila ob sodelovanju z zunanjim izvajalcem nadgrajena informacijska podpora, ki
se po testni uporabi v letu 2015 v produkcijo uvaja z začetkom leta 2016.
Medobčinsko redarstvo je svoje aktivnosti usmerilo v zagotavljanje varnega prometa,
učinkovite uporabe javnih parkirnih površin in zagotavljanja javnega reda in miru. Redarstvo
aktivno sodeluje z zainteresiranimi lokalnimi skupnostmi pri urejanju prometa, še posebej tam,
kjer so ogroženi ranljivi udeleženci prometa. Redarstvo je sodelovalo v tradicionalnih skupnih
akcijah s Policijo in drugimi organi na področju ozaveščanja in zagotavljanja varnega prometa.
Na področju informacijske podpore postopkov je bila izvedena nadgradnja z vgraditvijo sistema
notranjih kontrol in poročanja. Velik napredek je bil dosežen na področju prekrškovnih financ,
kjer so bile aktivnosti usmerjene v razčiščevanje zaostankov plačil in ureditev odpisov v skladu
z veljavnimi predpisi.
Poročilo za leto 2015 je razdeljeno v splošni opis izvedenih aktivnosti za inšpektorat in
redarstvo posebej in podrobno opisno poročilo za vsako občino ustanoviteljico.

dr. Ivan Kobal,
vodja MIRM
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NALOGE MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA
V skladu z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in
redarstvo Maribor « (MUV, št. 28/2011), ki so ga sprejeli občinski sveti osemnajstih občin
ustanoviteljic, deluje Medobčinski inšpektorat, kot notranja organizacijska enota organa
skupne občinske uprave.
Medobčinski inšpektorat je letu 2015 opravljal svoje naloge v skladu z zakoni, podzakonskimi
predpisi in predpisi občin ustanoviteljic pri čemer je bil inšpekcijski nadzor v skladu s
programom dela za leto 2015 usmerjen na več različnih področij, ki so se tekom leta, glede na
problematiko posameznih okolij in število prijav oz. zadev, ki jih je bilo potrebno reševati
osredotočala na področje ravnanja s komunalnimi odpadki, vzdrževanje in varstvo občinskih
javnih cest in poti, odvajanje komunalnih odpadnih voda in čiščenje grezničnega blata,
vzdrževanje čistoče na javnih površinah, oglaševanje in v zadnjem obdobju pa tudi na področju
oskrbe s pitno vodo.
Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki in vključevanjem, vedno novih, zavezancev v
sistem ravnanja z odpadki inšpekcija ugotavlja, da na območjih, kjer so bili v preteklem
obdobju izvedeni potrebni postopki vključevanja gospodinjstev v sistem ravnanja z odpadki,
pobiranje komunalnih odpadkov, kljub spreminjanju in uvedbi različnih konceptov zbiranja
komunalnih odpadkov poteka na zadovoljivem nivoju. Nova divja odlagališča se v naravnem
okolju sicer še vedno pojavljajo vendar se njihovo število iz leta v leto v zmanjšuje. Večji
problem predstavlja ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, zlasti pri več stanovanjskih
objektih. Na tem področju je inšpekcija že pred leti predlagala določene spremembe občinskih
predpisov na področju načina obračunavanja storitve ravnanja z odpadki in s tem v zvezi
oblikovanja diferenciranih oz. različnih cen ravnanja z odpadki za tiste subjekte, ki odpadke
pridno ločujejo in tiste, ki tega ne počno, hkrati pa jih je skoraj nemogoče učinkovito nadzirati v
inšpekcijskih postopkih (večstanovanjski objekti), vendar ti predlogi niso bili upoštevani. Zaradi
tega smo mnenja, da bi bilo smotrno ponovno pretresti in preučiti takšno ureditev, saj bi jo po
našem mnenju pooblaščeni izvajalec, ki ima v osnovi javno pooblastilo, lahko hitro in učinkovito
udejanil. Res pa je, da bi z uvedbo takšnega načina obračunavanja storitve, bilo nujno
potrebno zmanjšati število e- otokov, zlasti na območju MOM, ki za razliko od drugih občin tega
še ni storila.
Naslednje pomembno področje delovanja inšpekcije je bilo izvajanja inšpekcijskega nadzora
nad vzdrževanjem in varstvom občinskih javnih cest in poti. Na tem področju inšpekcija
ugotavlja, da občine ne morejo zagotavljati izvajanja vzdrževalnih in drugih del na občinskih
cestah zaradi več različnih razlogov. Najpomembnejša pa sta relativno visoki standard
vzdrževanja po veljavnem Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in, zdaj že
kronično, pomanjkanje finančnih sredstev za izvajanje rednega vzdrževanja javnih cest v
predpisanem obsegu.
Na tem področju kaže omeniti sprejetje novega Pravilnika o prometnih signalizaciji in prometni
opremi na cestah (Ur. list RS, št. 99/2015), ki je začel veljati 20.12.2015, začne pa se
uporabljati v 6 mesecih od njegove uveljavitve. Za občine je pomembno določilo 3. alineje 2.
odstavka 79. člena pravilnika, ki določa, da je v dvanajstih mesecih od začetka uporabe tega
pravilnika potrebno odstraniti prometne znake I-6, I-7, I-9, I-21, I-31, I-34, I-35, II-16, II-31, II-36,
II-37, III-20, III-52, III-55, III-70, III-71, III-108, III-109 in III-110 iz Pravilnika o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
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Razen tega je potrebno na področju izvajanja inšpekcijskega nadzora občinskih javnih cest in
poti opozoriti na nekaj sodb oz. odločb Višjega sodišča RS: VSL sodba PRp 856/2013,
odločbo Vrhovnega sodišča RS: sodba IV Ips 4/2014, odločbo Upravnega sodišča RS: UPRS
III U 40/2013 itd., ki se nanašajo na ne zmožnost ukrepanja inšpekcije na kategoriziranih javnih
cestah in poteh, ki so v zasebni lasti.
Iz ustavno sodne prakse namreč izhaja, da mora občina, če so zemljišča , po katerih naj bi
potekala javna cesta v zasebni lasti , takšna zemljišča, pred kategorizacijo pridobiti s pravnim
poslom oz. v postopku razlastitve.
To pomeni, da » če občina z lastnikom ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč
oziroma lastnika ni razlastila, je odlok o kategorizaciji javnih cest v neskladju z ustavo. Poti na
katerih naj bi storilec storil prekršek, ni mogoče šteti za javno pot, saj je površina , ki je v
izključni zasebni lasti in je razpolaganje s to površino prepuščeno le zemljiškoknjižnemu
lastniku in za to površino ne veljajo določbe ZJC .
» 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. 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)«.
V skladu programom izvedbe akcije »Pešec«, ki je potekala v organizaciji Agencije za varnost
cestnega prometa po celi Sloveniji in v katero je bil vključen tudi Medobčinski inšpektorat, so
bili opravljeni pregledi prometne signalizacije pri osnovnih šolah na območjih vseh občinah
ustanoviteljicah Medobčinskega inšpektorata z namenom odprave morebitnih pomanjkljivosti
pri postavitvi predpisane prometne signalizacije in prometne opreme. Po opravljenih pregledih
inšpekcija ugotavlja, da bistvenih pomanjkljivosti pri postavljeni vertikalni in horizontalni
prometni signalizaciji in prometni opremi na občinskih javnih cestah, zaradi katerih bi bilo
ogroženo normalno odvijanje cestnega prometa ni bilo ugotovljenih. Vendar pa so bile, zaradi
odprave tudi teh pomanjkljivosti, ugotovitve inšpekcije posredovane vsem občinam, ki so v
skladu z določbami Zakona o cestah odgovorne za varen in nemoten potek prometa na
občinskih cestah.
Na področju izvajanja inšpekcijskega nadzora odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih
voda je inšpekcija začela v letu 2015 z uvedbo večjega števila postopkov prevzema in
obdelave grezničnega blata ter priključevanja posameznih stanovanjskih enot na javno
kanalizacijsko omrežje. Na tem področju kaže opozoriti na spremembo državne Uredbe o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode , ki jo je sprejela Vlada RS
konec leta 2015. Po razlagi predstavnice Ministrstva za okolje in prostor na predstavitvi citirane
uredbe koncem lanskega leta bo po spremembi uredbe Inšpektorat RS za okolje in prostor v
prihodnje izvajal nadzor samo nad izvajalci obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb
čiščenja in odvajanja odpadnih voda. Ves ostali nadzor na tem področju pa bi naj po novem
prevzele občinske inšpekcije. Glede na to, da so občine svoje odloke o čiščenju in odvajanju
odpadnih voda sprejele po predpisih, ki so veljali pred zadnjo spremembo uredbe, bo potrebno
novo uredbo natančno preučiti in občinske odloke v nekaj primerih tudi dopolniti in sicer s
tistimi določbami, ki bodo omogočale učinkovito ukrepanje občinske inšpekcije na tem
področju, saj pooblastila za izvajanje inšpekcijskega nadzora po citirani uredbi občinske
inšpekcije nimajo.
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Na ostalih področjih izvajanja inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti občinskih inšpekcij kot so
oglaševanje, vzdrževanje čistoče na javnih površinah, oskrbe s pitno vodo itd. je inšpekcija po
naši oceni, z redno prisotnostjo na terenu in ob ustreznem sodelovanju z izvajalci obveznih
gospodarskih javnih služb, zagotavljala spoštovanje pravnega reda v zadovoljivem obsegu.
Tako kot v preteklem obdobju je inšpekcija prioritetno obravnavala prijave in pritožbe občanov
in drugih oseb javnega in zasebnega prava, vendar pa učinki inšpekcijskih ukrepov, zaradi
različnih vzrokov, pred vsem pa zaradi ne pristojnosti, vedno in v celoti niso zadovoljevali
prijaviteljev. Pri tem je potrebno poudariti, da občani in tudi potencialni prijavitelji v inšpekcijskih
in prekrškovnih postopkih velikokrat odklanjajo vsakršno sodelovanje in še zlasti pričanje v
postopkih dokazovanja posameznih protipravnih ravnanj. Zato se je morala inšpekcija pri
svojem delu posluževati najrazličnejših načinov ugotavljanja dejanskega stanja v posameznih
konkretnih zadevah. To pa je v praksi zahtevalo dobro sodelovanje s policijo in drugimi
inšpekcijskimi službami ter upravnimi enotami, kakor tudi z drugimi državnimi in občinskimi
organi, mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi, v različnih fazah inšpekcijskih postopkov.
Na področju normativne ureditve je inšpekcija v preteklem obdobju sodelovala pri snovanju
novih predpisov 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 ali tudi razveljavitvijo 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.
Več krat se namreč inšpekciji očita, da ne opravlja svojih nalog in, da ne izvaja potrebnih
postopkov in ukrepov, ne glede na to, da marsikateri občinski odlok posameznih ravnanj, ki bi
sicer morala biti opredeljena in sankcionirana kot protipravna ravnanja, tega enostavno ne
določa. Po drugi strani pa je v odlokih opredeljeno precej ravnanj, ki po svoji naravi niso in ne
morejo biti prekršek ali pa so z drugimi državnimi predpisi že opredeljena kot protipravna ali
drugačna ravnanja katera se lahko rešujejo izključno v skladu s stvarnopravnim ali
obligacijskim zakonikom ali pa s kakšnim drugim predpisom, ki ga nadzira državna inšpekcija.
Posledično takšna situacija pomeni, da občinski inšpektor ne bo mogel opraviti ali izvesti
določenih postopkov, ker tega po veljavni zakonodaji enostavno ne sme.
Takšno stanje in okleščena kadrovska zasedba Medobčinskega inšpektorata v katerem sta se
v zadnjih nekaj letih upokojila dva inšpektorja, ki nista bila nadomeščena in v katerem trenutno
deluje vodja inšpektorata, ki je hkrati tudi inšpektor ter štirje inšpektorji je narekovalo način in
prioritete izvajanja inšpekcijskega nadzora po občinah ustanoviteljicah. Zato je delovanje
inšpekcije, tako kot v preteklih letih, temeljilo na načelu solidarnosti, ki je omogočalo
zagotavljanje večje prisotnosti inšpekcije v posamezni občini od načrtovane, še posebej, ko je
bil takšen nadzor dejansko potreben. Kljub zgoraj navedenim težavam ocenjujemo, da je
inšpekcija v letu 2015 opravila načrtovane naloge.
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NALOGE MEDOBČINSKEGA REDARSTVA
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 2015 največ
pozornosti namenili tistim kršitvam oz. tistim nepravilnim parkiranjem, ki so ovirala in
ogrožala ostale udeležence v cestnem prometu. Ob nadzorih je bilo ugotovljeno, da še
vedno zelo veliko voznikov vozila ustavi ali parkira na avtobusnih postajališčih. Prav zaradi
tega je velik del pozornosti bil usmerjen v reševanje te problematike. Ob tem seveda ne
pozabimo, da še vedno veliko voznikov vozila parkira na pločnikih ter kolesarskih stezah, s
čimer ovira promet pešcev in kolesarjev.
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 časovna omejitev
parkiranja na določenih mestih še vedno ni dosegla namena, saj je v določenih časovnih
intervalih in na določenih mestih namenjenih dostavi frekvenca vozil večja kot to omogoča
število takšnih mest.
Da pa nismo izvajali le nadzora na področju mirujočega prometa potrjuje podatek, da smo v
letu 2015 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 predpisov o udeležbi pešcev v cestnem prometu (osvetlitev pešcev,
prečkanje izven prehoda),
- 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. Pri tem so redarji ugotavljali upravičenost vstopanja in vožnje z vozili po tem območju.
S tem delom bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
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. Pri izvajanju nadzora na teh lokacijah je stanje
ocenjeno kot nezadovoljivo, zato bomo takšne nadzore izvajali v vsaj enaki intenziteti tudi v
prihodnje.
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Zagotovo najranljivejši udeleženci v prometu pa so otroci. Občinski redarji so v letu 2015
sodelovali v številnih preventivnih akcijah namenjenih poučevanju otrok o pravilnem ravnanju
v cestnem prometu. V letu 2015 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.

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 temeljna 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.
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.

Sodelovanje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
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. 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.
V občini Miklavž na Dravskem polju se je predstavnik medobčinskega redarstva tako udeležil
vsakoletnega predavanja za starejše voznike.
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Sodelovanje v varnostnih sosvetih
Predstavniki Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so stalni člani varnostnih
sosvetov občin, kjer imajo le-te ustanovljene (Mestna občina Maribor, Občina Hoče-Slivnica,
Občina Ruše, Občina Starše, Občina Miklavž na Dravskem polju, …). V nekaterih občinah
varnostni sosvet prevzema določene naloge svetov preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

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, kjer je vodja medobčinskega redarstva
podpredsednik komisije. 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.

Postopki medobčinskega redarstva po Zakonu o prekrških (ZP-1)
Medobčinsko redarstvo je v vseh občinah ustanoviteljicah MIRM obravnavalo skupno 24.523
prekrškov v letu 2013, 27.176 prekrškov v letu 2014 in 24.025 prekrškov v letu 2015.

SKUPAJ POSTOPKI

LETO 2013
24.523

LETO 2014
27.176

LETO 2015
24.025

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.
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O vloženem ugovoru odloča pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa s VII. stopnjo
izobrazbe, ki v postopku izda odločbo. Pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa s
VII. stopnjo 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 IN IZDANI PRAVNI AKTI
PO ZAKONU O PREKRŠKIH (ZP-1)

UGOVORNI POSTOPEK (57.B ČLEN)
Vložen ugovor zoper plačilni nalog
Sklep o zavrženju ugovora
Odločba o prekršku - izrek globe
Odločba o prekršku - izrek opomina
Odločba o prekršku - ustavitev postopka

LETO
2013

LETO
2014

LETO
2015

372
89
291
127
305

310
41
76
25
100

301
39
45
35
171

99
17
85
108

42
7
34
71

29
5
29
48

83

108

71

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
Vložena zahteva za sodno varstvo zoper odločbo
Sklep o zavrženju zahteve za sodno varstvo
Posredovanje zahteve za sodno varstvo na sodišče
Vročitev sodbe ali sklepa sodišča
VROČANJE
Sklep o odreditvi vročanja z javnim naznanilom

Iz tabele je mogoče ugotoviti, da število vloženih pravnih sredstev iz leta v leto upada.
Posledično je bilo vseh ostalih postopkov manj. Tako je bil v letu 2015 vložen 301 ugovor
(1,25% od 24.025 obravnavanih postopkov) in 29 zahtev za sodno varstvo (0,12% od 24.025
obravnavanih postopkov)
Podatki o vloženih pravnih sredstvih so izrazito pod slovenskim povprečjem, ki je 6% na
ravni države za ugovore. Prav tako število vloženih pravnih sredstev konstantno upada in se
približuje minimumu.
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MESTNA OBČINA MARIBOR
Poročilo o opravljenem nadzoru Medobčinskega inšpektorata
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v Mestni občini Maribor je pripravljeno na podlagi
izvajanja programa dela Medobčinskega inšpektorata za leto 2015, ki temelji na Odloku o
ustanovitvi skupnega organa s katerim je določen ključ obveznosti in zagotovljene mesečne
prisotnosti inšpekcije na območju občine ter skupnega dogovora o aktivnostih inšpekcije
sklenjenega z občinsko upravo. Pri tem so bile upoštevane aktivnostih inšpekcije pri reševanju
nedokončanih inšpekcijskih postopkov uvedenih v letu 2014 in usmeritve Mestne uprave
Mestne občine Maribor pri reševanju posameznih zadev tekom leta.
Aktivnosti inšpekcijskega nadzora so bile usmerjene na reševanje prijav, ki se bile evidentirane
bodisi na sedežu Mestne uprave Mestne občine ali so bile neposredno vložene na sedežu
Medobčinskega inšpektorata. Inšpekcijski nadzor se je izvajal prioritetno na področju ravnanja
s komunalnimi odpadki, vzdrževanja in varstva občinskih javnih cest in poti in vzdrževanja
javnih zelenih površin in čistoče na javnih površinah, odvajanje komunalnih odpadnih in
padavinskih voda, oglaševanje, zasedbo javnih površin in na druga področja opredeljena z
občinskimi in državnimi predpisi.
1. Odpadki
Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki je Medobčinski inšpektorat ob rednih in izrednih
inšpekcijskih pregledih velikokrat ugotavljal odlaganje manjših količin komunalnih odpadkov ob
občinskih javnih cestah in poteh. Takšno nedovoljeno odlaganje odpadkov na območjih MČ
Pobrežje, Malečnik, Tezno in Tabor, ki ga še vedno izvaja znani Mariborski ekolog na način, da
pobira odvržene različne odpadke za drugimi, praviloma neznanimi povzročitelji, je inšpekcija s
potrebno ažurnostjo Javnega podjetja Snaga, sproti reševala z odstranitvijo teh odpadkov. Pri
tem je potrebno poudariti, da je inšpekcija v dveh primerih zaradi takšnega odlaganja
odpadkov na javne ceste uvedla prekrškovne postopke, saj so bili odpadki odloženi na cestah
tako, da so ovirali in ogrožali normalno odvijanje cestnega prometa.
Ob tem je inšpekcija več krat ugotavljala tudi nedovoljeno odlaganje manjših količin različnih
komunalnih in njim podobnih odpadkov na lokacijah ekoloških otokov na celotnem območju
Mestne občine Maribor, kjer so se občasno ob postavljenih zabojnikih za ločeno zbiranje
komunalnih odpadkov pojavljali odpadki zaradi premajhnega volumna posod oz. premajhne
pogostosti odvoza odpadkov. Vse več takšnih primerov je inšpekcija obravnavala zlasti proti
koncu leta. Po naših ugotovitvah predstavlja največji problem na tem področju izredno veliko
število e- otokov ter relativno močno zmanjšanje volumna posod za zbiranje komunalnih
odpadkov pri gospodinjstvih, ki je bilo izvršeno na zahteve posameznikov v zadnjih nekaj letih.
Pri tem se po daljšem spremljanju stanja ločevanja komunalnih odpadkov na izvoru tako s
strani izvajalca gospodarske javne službe kot tudi inšpekcije, da ločevanje odpadkov zlasti pri
večstanovanjskih objektih ne poteka tako dobro kot pri individualni stanovanjski gradnji.
Razlogov za takšno stanje je več, najpomembnejši pa je v tem, da učinkovitega nadzora in
sankcioniranja kršiteljev ni mogoče fizično zagotoviti in tudi v skladu z veljavno zakonodajo o
prekrških, procesirati .To so pokazali opravljeni inšpekcijski nadzori tekom leta, izvedeni v
sodelovanju z Javnim podjetjem Snaga pri več različnih več stanovanjskih objektih na območju
mesta Maribor. Na podlagi dokazov, najdenih ob pregledu nepravilno odloženih odpadkov, so
bili uvedeni štirje prekrškovni postopki, kateri so se zaključili z izdani opozorilom kršiteljem.
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Sicer pa je inšpekcija tekom leta obravnavala nedovoljeno odlaganje odpadkov na celotnem
območju Mestne občine Maribor. Kot primer navajamo Dogoško cesto pri rondoju v
Dogošah,Območje energetskega koridorja vzporedno z avtocesto od Ptujske ceste proti
Dogošam,Območje pri azilu za male živali, Območje za poštnim centrom na Teznu in
območjem za kompleksom bivšega TAM-a, Brežina ob Štrekljevi in Prekmurski cesti proti
Stražunskemu gozdu, Kamniška graba pri silosu za zimski posip, Plato pred Mariborskim
otokom, na Tržaški , Pekrski, Lavtarjevi, na strelišču v Zg, Radvanje, na Pobreški, Jezdarski,
Ljubljanski, na Pohorju, Lentu, Gosposvetski, Mladinski, Praprotnikovi, na Mediču, v Ul Pariške
komune itd.. V vseh navedenih primerih je inšpekcija odredila odstranitev odpadkov v skladu z
določbami Zakona o varstvu okolja in občinskim odlokom.
Razen tega je inšpekcija obravnavala tudi večje število 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. Ob tem je potrebno omeniti, da so na posameznih lokacijah ti odpadki še vedno niso
odstranjeni, kljub temu, da je bilo državni inšpekciji v več primerih odstopljena tudi celotna
dokumentacija s podatki o lastništvu zemljišča, slikovni material z natančno lokacijo določeno z
GPS.
Medobčinski inšpektorat je na podlagi prejetih prijav Javnega podjetja Snaga, kot izvajalca
obvezne gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, v letu 2014 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.
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.
2. Čistoča
Na področju vzdrževanja čistoče na javnih površinah inšpekcija ugotavlja, da se je
čiščenje in vzdrževanje le teh izvajalo v zadovoljivem obsegu. Pri opravljanju inšpekcijskega
nadzora nad čistočo javnih površin na nadzorovanem območju Medobčinski inšpektorat
namreč ni zaznal bistvenih kršitev. Res je sicer, da bi bilo možno zagotavljati vzdrževanje
čistoče na teh površinah na višjem nivoju, v kolikor bi za to bila zagotovljena dodatna sredstva.
Tako pa ostane ugotovitev inšpekcije, da so bile javne površine in okolica javnih objektov in
ustanov tekom leta praviloma čiste in primerno urejene tako, da ni bilo potrebno inšpekcijsko
ukrepanje.
3. Ceste
Nadzor nad vzdrževanjem in varstvom javnih cest in poti je eno najpomembnejših področij
inšpekcijskega nadzora Medobčinskega inšpektorata. Izhajajoč iz predpostavke, da morajo biti
ceste vzdrževane tako, da omogočajo varen promet ter, da se ohranjajo ali izboljšujejo njihove
prometno tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi
cestnega prometa ter, da se ohranja urejen videz cest je bilo delovanje inšpekcije usmerjeno
na reševanje in odpravljanje različnih pomanjkljivosti na cestah tekom leta. Praviloma pa je
potrebno takšne nepravilnosti in pomanjkljivosti preprečevati in odpravljati v okvirju rednega
vzdrževanja ali z izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist v
skladu z veljavno zakonodajo s področja cest. Za to pa je potrebno zagotoviti ustrezna
finančna sredstva. Ker pa se le ta iz leta v leto zmanjšujejo se zmanjšuje tudi nivo rednega
vzdrževanja.
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Zaradi tega so posamezni odseki cest v tako slabem stanju, da bi na njih bilo potrebno opraviti
večja investicijsko vzdrževalna dela, kar pa je glede na izredno visoke stroške sanacije in
trenutne finančne razmere v državi in tudi v občini, v doglednem času verjetno nemogoče
zagotoviti.
Na področju izvajanja nadzora nad vzdrževanjem in varstvom cest, inšpekcija že več let
ugotavlja in opozarja pristojne dejavnike v občini, da bi bilo nujno potrebno z vsemi izvajalci
javnih služb in drugimi osebami, ki imajo v območju javnih cest in poti na območju Mestne
občine Maribor, vgrajene svoje energetske ali druge vode in napeljave za katere nimajo
sklenjenih pogodb o ustanovitvi služnosti, skleniti ustrezne predpogodbe s katerimi bi morala
dogovoriti pogoje in nadzor ter izvedbo zaključnih del v režiji vzdrževalca cest. Gre torej za
znano problematiko, kateri se žal, ne glede na odškodninsko odgovornost upravljavca,
posveča premalo pozornosti.
Na podobno problematiko inšpekcija opozarja tudi pri izvajanju pregledov izvedenih
investicijsko vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist. Kljub zelo jasnim določbam
sedaj 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. Sankcije za opustitev predmetnih pregledov ni v obliki
storitve prekrška, prihaja pa lahko v teh primerih do oškodovanja upravljavca ceste na različne
druge načine povezane z nesolidnostjo izvedbe del, začetkom in potekom garancijske dobe,
zavarovanjem investicije in unovčitvijo bančne garancije in v končni fazi tudi z odškodninsko
odgovornostjo v razmerju do uporabnikov javnih cest. Na to veliko nepravilnost inšpekcija sicer
opozarja že več let, vendar se za to nihče ne zmeni.
Pri tem je potrebno poudariti, da bi se morala po končanju zgoraj navedenih del in opravljenem
pregledu za občinske ceste izdati ustrezna odločba župana, s katero bi se odredila odprava
ugotovljenih pomanjkljivosti ali izdalo dovoljenje za izročitev ceste, cestnega odseka ali
cestnega objekta v neomejeno uporabo, če pomanjkljivosti ni, oziroma v začasno omejeno
uporabo, do odprave pomanjkljivosti.
V mesecu septembru in oktobru je Medobčinski inšpektorat, v okviru nacionalne akcije
»Pešec«, ki je potekala v okvirju Agencije za varnost cestnega prometa po celi Sloveniji v
smeri zagotovitve potrebne varnosti najšibkejših udeležencev v cestnem prometu, opravil
pregled stanja prometne signalizacije na javnih cestah in območjih prehodov za pešce pri
šolah in vrtcih oz. drugih objektih, kjer je večja frekvenca gibanja peščev. Pregledi so se izvajali
v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Pregledana
je bila prometna signalizacija (označitev koridorjev za pešce, označitev prehodov za pešce,
osvetlitev prehodov za pešce, označitev bližine šole) na 23 lokacijah osnovnih šol in vrtcev na
območju Mestne občine Maribor. Pri tem je bilo ugotovljeno, da prometna signalizacija na
sedmih lokacijah ni postavljena v skladu s predpisi. Te ugotovitve inšpekcije so bile
posredovane pristojnemu uradu Mestne uprave Mestne občine Maribor z zadolžitvijo, da
postavi vso manjkajočo prometno signalizacijo ter, da hkrati pomanjkljivo postavljeno uskladi s
predpisi .
Glavne ugotovitve nadzora:
- Ugotovljena je bila nedoslednost postavljene vertikalne prometne signalizacije »prehod za
pešce – III-6. Ti znaki so ponekod nameščeni tudi tam, kjer po predpisih niso potrebni,
manjkajo pa tam, kjer bi morali biti postavljeni. Prehodi za pešce namreč morajo biti
označeni s predpisanimi prometnimi znaki, razen v križiščih (3. točka 20. člena Zakona o
cestah). Pri pregledih je bilo ugotovljeno tudi, da so prehodi za pešce v nekaterih križiščih
označeni z vertikalno signalizacijo (znak III-6), v nekaterih križiščih pa ne.
- Zaznati je bilo nepravilno uporabo prometnega znaka »III-120 »in »III-120.1«. V Mestni
občini Maribor se izključno uporablja prometni znak »III-120«, in ne tudi znak »III-120.1«,
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-

čeprav je vrsta znaka pogojena glede na lokacijo šole in strani postavitve znaka na
cestišču.
Znaka »III-120« in »I-15« se na več lokacijah »prekrivata«, na določenih mestih pa ni ne
enega ne drugega. Prav tako je bilo zaznano, da je prometna signalizacija večkrat
postavljena samo iz ene smeri na ene strani vozišča.

Na tem področju kaže omeniti zahtevo novega Pravilnika o prometnih signalizaciji in prometni
opremi na cestah (Ur. list RS, št. 99/2015), ki v 3. alineji 2. odstavka 79. člena pravilnika
določa, da je v dvanajstih mesecih od začetka uporabe tega pravilnika potrebno odstraniti
prometne znake I-6, I-7, I-9, I-21, I-31, I-34, I-35, II-16, II-31, II-36, II-37, III-20, III-52, III-55,
III-70, III-71, III-108, III-109 in III-110 iz Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi
na javnih cestah.
Sicer pa je Medobčinski inšpektorat na področju nadzora občinskih javnih cest in poti v
zimskem času izvajal redni inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zimske službe kot enemu
najpomembnejših opravil pri izvajanju rednega vzdrževanja javnih cest po Pravilniku o vrstah
vzdrževalnih del na cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Pri tem se ugotavlja, da
je izvajalec zimske službe Komunalno podjetje Nigrad d.d. s kooperanti, svoje delo solidno
izvajal tako, da je inšpekcija le nekajkrat odredila izvajalcu zimske službe dodatno pluženje in
posip posameznih delov pločnikov in prehodov za pešce, predvsem na ožjem območju centra
mesta Maribora.
Po koncu zimske službe so inšpektorji Medobčinskega inšpektorata opravili več rednih
inšpekcijskih pregledov občinskih javnih cest in poti z namenom ugotovitve in sanacije poškodb
nastalih v zimskem času. Po opravljenih pregledih je Inšpektorat odredil pooblaščenemu
izvajalcu rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in poti, pometanje ostanka peska od
posipa in sanacijo večjega števila udarnih jam na cestah na celotnem območju Mestne občine
Maribor.
V zadevi odstranitve vegetacije razraščene v svetli profil cest ali na javno površino – pločnik in
s tem v zvezi opustitve obreza vejevja z dreves na sosednih zemljiščih je bilo uvedeno veliko
število postopkov na območju mesta. Primeroma navajamo Borovo vas, Zvezno, Fluksovo,
Prušnikovo, Bezjakovo in Gorkega ulico ter, Ul. Pohorskega bataljona, Ul. Moše Pijade. Enako
je bilo tudi v Bresternici v naselju Nad Jelovcem,v naselju Kamnica (po pridobitvi mnenja
arborista) je bilo odstranjeno drevo – kostanj, kateri je zaradi starosti in trhlosti predstavljal
oviro v bližini Konjeniškega hipodroma pa je bila odrejena odstranitev žive meje in vej smrek v
dolžini cca 50 metrov, zaradi zakrivanja prometne signalizacije in seganja v profil ceste,, pri
avtobusnem postajališču v Rošpohu je bilo odrejen obrez vegetacije v dolžini cca 30 metrov,
katera je segala na pločnik, v naselju Nad elektrarno v Kamnici je še v postopku odstranitev
smreke, katera ogroža električno napeljavo in občinsko cesto. Obrezovanje in obsekovanje
vegetacije je bilo odrejeno tudi Ob Poljski in Roški ulici na Teznu, kjer je bil lastniku zemljišča
odrejen obrez vegetacije ter na Dogoški cesti (obračališče mestnega avtobusnega prometa) v
križišču Špeline in Jaskove ter kjer je bila lastniku zemljišča odrejena odstranitev grmovnic,
katere so segale na pločnik, v križišču Ratajčeve in Ulice heroja Nandeta, kjer se je opravil
obrez v dolžini cca 50 metrov.
Na tem področju so bili izrečeni še krepi na drugih lokacijah, ki jih posebej ne navajamo, saj je
inšpekcija izvajala tudi druge inšpekcijske ukrepe na področju vzdrževanja in varstva cest.
Tako je bil v naselju Medič uveden postopek zaradi domnevne neprevoznosti ceste zaradi
posedanja (plazenja) brežine, vendar je bilo v postopku in zaslišanju prijavitelja ugotovljeno, da
je cesta normalno prevozna in da sama razširitev vozišča in morebitna utrditev brežin ni v
pristojnosti inšpekcije, pač pa pristojnega občinskega organa za promet.
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Na občinski cesti v Šobru in na cesti proti Žavcarjevem vrhu je bil opravljen inšpekcijski pregled
zaradi domneve, da bi naj lastniki zemljišč ob občinski cesti s svojimi posegi povzročili plazenje
zemljišča. Na obeh pregledih ni bilo mogoče ugotoviti vzročne povezave med plazenjem
zemljine in posegi na sosednjih zemljiščih, zato je pristojni urad za komunalo pristopil k sanaciji
plazu.
Po spremembi prometnega režima na Koroški ulici, je inšpektorat na podlagi prejete prijave
Ministrstva za notranje zadeve, Policijske uprave Maribor uvedel inšpekcijski postopek, v
sklopu katerega je vzdrževalcu občinskih cest odredil takojšnjo postavitev manjkajoče
vertikalne prometne signalizacije pred prehodi za pešce in prilagoditev talnih označb pravilniku,
ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah.
Medobčinski inšpektorat je v letu 2015 na področju varstva javnih cest izvedel še veliko drugih
ukrepov od odstranitve razločnih ovir s cest (klančine, korita, les in različni gradbeni materiali),
sanacije vozišč in jaškov, zamenjave poškodovane in dotrajane prometne signalizacije in
prometne opreme , krpanja udarnih jam, sanacije prekopov itd.
4. Raba javnih površin
Na področju nadzora nad uporabo javnih površin se je v poročevalskem letu vršil redni in
izredni nadzor nad postavljenimi A-panoji in premičnimi objekti na javnih površinah ter
gostinskimi vrti v centru mesta. Iz tega naslova je bilo opravljenih 298 inšpekcijskih pregledov
(rednih, izrednih in kontrolnih) in opravljenih skupaj 109 inšpekcijskih upravnih in prekrškovnih
opravil.
Največ postopkov je bilo uvedenih na podlagi prejetih prijav pristojnega urada mestne občine,
ki skrbi za sklepanje pogodb o rabi javnih površin.
V začetku leta so se nadaljevali prekrškovni postopki, uvedeni v letu 2014 zaradi nedovoljene
zasedbe javne površine na Grajskem trgu, v sklopu katerih so bile izdane odločbe na podlagi
Zakona o prekrških. Uvedenih je bilo tudi več postopkov z izrekom opozorila v skladu z
določbami Zakona o inšpekcijskem nadzoru zaradi postavitev A-panojev brez sklenjenih
pogodb in postavitve premičnih objektov pred poslovnimi prostori v Vetrinjski, Slovenski,
Gosposki ulici, Parizanski cesti in na Glavnem trgu. Po uvedbi inšpekcijskih postopkov so
lastniki in najemniki poslovnih prostorov sklenili pogodbo za rabo javne površine z mestno
občino in tako odpravili ugotovljene nepravilnosti.
V času pred začetkom Festivala Lent se je vršil nočni nadzor nad uporabo javnih površin s
postavitvijo gostinskih vrtov v odmerjenih okvirih, v sklopu katerega je bilo ugotovljenih več
kršitev v Poštni ulici in na Lentu. Uporabniki so bili opozorjeni na določbe občinskih predpisov
in pozvani, da nemudoma vzpostavijo zakonito stanje.
Zaradi domnevno nepravilne postavitve gostinskega vrta na Lentu v bližini Hiše Stare trte, je bil
v mesecu avgustu uveden inšpekcijski postopek, v Dravski ulici je bila zaradi nedovoljene rabe
javne površine izdana odločba o prekršku pravni in odgovorni osebi pravne osebe, na
Partizanski cesti je bilo zaradi uporabe javne površine po poteku pogodbenega roka izrečeno
ustno opozorilo za odstranitev gradbenega odra, uveden je bil postopke zaradi postavitve
podesta na javno površino pred lokalom na Partizanski cesti.
V času sezone 'peke kostanjev', je bil uveden postopek zaradi nezakonite uporabe javne
površine na Trgu revolucije, v sklopu katerega je bilo uporabniku izrečeno opozorilo v skladu z
določbami Zakona o inšpekcijskem nadzoru, uporabnik pa je v odrejenem roku inšpektorja
sklenil pogodbo in poravnal odprte obveznosti do mestne občine, na enak način se je uredila
raba javne površine za peko kostanjev pred Pokopališčem Pobrežje.

14

Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2015

Konec meseca novembra in ves mesec december je potekal poostren nadzor nad uporabo
povratne embalaže pri točenju in izdajanju pijač iz t.i. božičnih hišk na Trgu Svobode,
Grajskem trgu in Trgu Leona Štuklja. Ugotovljeno je bilo, da uporabniki s strani organizatorjev
prireditev niso bili seznanjeni z obvezami iz občinskega odloka. Največ kršitev je bilo
ugotovljenih na območju Trga Svobode, kjer so pričeli z uporabo povratne embalaže šele po
uvedbi inšpekcijskih postopkov in izrečenih pisnih opozorilih inšpektorja v skladu z določbami
Zakona o inšpekcijskem nadzoru.
Inšpektorat je v sklopu izvajanja nadzora nad uporabo povratne embalaže ugotovil, da
uporabniki javnih površin ne morejo v celoti zadostiti določbam občinskega predpisa predvsem
v času večjih prireditev, ko je na javnih mestih prisotna večja množica ljudi, kot je bilo to
ugotovljeno na prireditvi Martinovanje.
Na tem področju smo dolžni opozoriti na pomembno spremembo zakonodaje v začetku leta
2015 po kateri se za rabo javnih površin ponovno uvaja plačilo takse. Zaradi tega je
Medobčinski inšpektorat predlagal imenovanje ustrezne komisije, ki bo imela nalogo, da
pripravi ustrezen odlok o taksah. Aktivnosti za pripravo odloka so že v teku.
5. Področje zelenih površin
Ob rednih inšpekcijskih pregledih na področju izvajanja nadzora nad vzdrževanjem čistoče in
urejenostjo javnih zelenih površin je bilo ugotovljeno, da so javne zelene površine okoli javnih
objektov, osnovnih šol in vrtcev lepo urejene in primerno vzdrževane. Na ostalih zelenih
površinah je Medobčinski inšpektorat ob inšpekcijski pregledih zaznal tudi nekaj neurejenih,
zanemarjenih in zaraščenih zemljišč z visoko travo in plevelom. V navedenih primerih je
inšpektorat uspešno deloval z izrečenimi opozorili lastnikom zemljišč, saj je bilo ob kontrolnih
inšpekcijskih pregledih ugotovljeno, da so lastniki upoštevali izrečena opozorila in so
zanemarjena zemljišča primerno uredili, tako da so pokosili visoko travo, divje rastje in
odstranili plevel.
5. Oglaševanje, turistična taksa, taxi služba
Medobčinski inšpektorat je na področju oglaševanja in plakatiranja zaradi nedovoljenega
oglaševanja z reklamnimi tablami uvedel več postopkov. Tako so bili uvedeni postopki zaradi
oglaševanja na ograji Titovega mostu, na reklamnih objektih na Šarhovi in Erjavčevi ulici,
oglaševanju in lepljenju plakatov v času Zlate lisice po celem mestu, oglaševanju na
Smetanovi ulici, Trgu generala Maistra, na območju Mladinske in Ul. Kneza Koclja ter na
Valvasorjevi ulici. V vseh navedenih primerih je inšpekcija zahtevala odstranitev oglaševalskih
objektov in pridobitev ustreznih dovoljenj pristojnih organov in služb.
V poročevalskem letu je bilo na podlagi prejetih prijav pristojnega urada mestne občine
uvedeni več inšpekcijskih postopkov zoper poslovne subjekte, ki so v preteklem letu oddajali
sobe za prenočitve in niso poročali o nočitvah ter posledično plačali turistične takse. Po
opravljenem nadzoru so vsi obravnavani zavezanci odpravili ugotovljene pomanjkljivosti.
Podobno stanje je pokazal tudi inšpekcijski nadzor izvajanja taxi službe opravljen v marca
2015. Ob izvajanju tega nadzora je bilo ugotovljeno da je večina taksistov opravljala dejavnost
taxi prevozov na podlagi uradnih dovoljenj Mestne občine Maribor. V parih primerih pa so si
zavezanci naknadno morali pridobiti predmetna dovoljenja. Sicer pa večjih težav na teh
področjih ni bilo evidentiranih
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6. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda je inšpekcija
koncem leta 2015, na predlog pooblaščenega izvajalca JP Nigrad, začela z uvedbo večjega
števila postopkov črpanja in prečiščevanja grezničnega blata na območjih kjer ni zgrajenega
javnega kanalizacijskega omrežja in priključevanja posameznih objektov na javno
kanalizacijsko omrežje na območjih kjer je zgrajeno. Večina teh postopkov sicer poteka dobro
saj zavezanci svoje obveznosti v glavnem izpolnjujejo že na podlagi opozorila inšpekcije.
Velik problem pa predstavljajo na tem področju na eni strani nepopolne in netočne evidence in
podatki o zavezancih, na drugi pa visoki stroški priključitve objektov na kanalizacijsko omrežje,
katere pred vsem starejši zavezanci, v marsikaterem primeru preprosto ne morejo poravnati v
zahtevanem roku (odlok predvideva 6 mesečni rok priključitve). Zaradi takšnih nepopolnih
evidenc inšpekcija izgublja ogromno časa za ugotavljanje dejanskega stanja v konkretnih
zadevah, ki v končni fazi praviloma pripeljejo do izdaje sklepov o ustavitvi postopkov. Spričo
navedenega bomo izvajalca na takšne pomanjkljivosti ponovno opozorili. V kolikor pa bo s
takšno prakso nadaljeval bo inšpekcija prisiljena ukrepati v skladu z določbami Zakona o
inšpekcijskem nadzoru in drugimi veljavnimi predpisi. Po veljavni zakonodajni mora namreč
izvajalec obvezne gospodarske javne službe izvrševati natančno določene naloge in
obveznosti sicer je v prekršku.
7. Ostalo
V poročevalskem obdobju je Medobčinski inšpektorat aktivno sodeloval v Komisiji občinskih
inšpektorjev pri SOS v zadevah predlaganih sprememb ključne zakonodaje, kot je Zakon o
inšpekcijskem nadzoru, Zakon o dimnikarskih storitvah, Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Gradbena zakonodaja, Uredba o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske
vode.
Na ravni mestne občine je potekalo aktivno sodelovanje v delovnih skupinah za pripravo
različnih občinskih predpisov, kot so Odlok o javnem redu in miru, Odlok o rabi javnih površin,
Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti itd.
V zadevi nadzora pristojnega inšpektorata nad hrupom, je Medobčinski inšpektorat po prejeti
prijavi s strani Inšpekcije RS za okolje in prostor pri Ustavnem sodišču sprožil spor o
pristojnosti o katerem pa v letu 2015 še ni bilo odločeno.
Medobčinski inšpektorat je ob svojem delu velikokrat ugotavljal kršitve predpisov, katere
nadzirajo druge stvarno in krajevno pristojne državne inšpekcije. Te ugotovitve ali prijave so
bile sproti odstopljene tem službam v reševanje v skladu z veljavno zakonodajo.
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Pregled opravil in ukrepov v Mestni občini Maribor v letu 2015

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI)
TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI
IZDAN POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN
ZIN)
IZDANE UREDITVENE ODLOČBE
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU
IZDANI SKLEPI
IZDANE ODREDBE
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI
DOPISI, ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV
PREKRŠKOVNI POSTOPKI
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZDANI PLAČILNI NALOGI
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU
IZREČENI OPOMINI
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
USTAVITEV POSTOPKA
IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE
PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR
IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE
S KUPAJ
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REALIZACIJA
2015

1520
36
75
192
34
173

596
40
18
2
3
5
2
5
5
3
2709
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Poročilo o opravljenem nadzoru Medobčinskega redarstva ter
varnostna ocena
Postopki o prekrških v letu 2015
V letu 2015 je Medobčinsko redarstvo v Mestni občini Maribor obravnavalo 20.263 prekrškov
na področju varnosti cestnega prometa, 25 prekrškov na področju varstva javnega reda in
miru ter 193 prekrškov na področju dela z zapuščenimi vozili. V 3.265 primerih so bila
kršiteljem namesto glob izrečena opozorila po Zakonu o prekrških. Skupaj je bilo tako na
območju Mestne občine Maribor vodenih 23.746 prekrškovnih postopkov.
2013

2014

2015

KRŠITVE CPP

20.370

22.297

20.263

KRŠITVE JRM

72

75

25

ZAPUŠČENO VOZILO

312

250

193

OPOZORILO

3.072

3.883

3.265

SKUPAJ

23.826

26.505

23.746

Do dne 31.12.2015 je bilo v letu 2015 na račun Mestne občine Maribor plačanih 586.659,10
€ iz naslova plačil glob izrečenih s plačilnim nalogom in z odločbo o prekršku po vloženem
ugovoru zoper plačilni nalog. Iz naslova odmerjenih sodnih taks prekrškovnega organa je bilo
na račun Mestne občine Maribor plačanih 2.850,31 €.

Statistični podatki o postopkih o prekrških na območju MO Maribor na
področju varnosti cestnega prometa
Nadzor varnostni cestnega prometa je najpogostejša naloga občinskega redarstva, znotraj
tega sklopa pa občinski redarji največ delovnega časa namenijo nadzoru mirujočega
prometa.
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.
VZROK PREKRŠKA / ŠTEVILO PREKRŠKOV V LETU
Pločnik, kolesarske steze, prehodi za pešce, območje za pešce (člen 65/4/1+2+3+4)

2013

2014

2015

3.315

4.295

3.782

536

816

539

1.337

1.775

1.478

53

44

47

1.468

1.492

1.033

284

544

229

13

18

275

Neupoštevanje prometnega znaka (člen 65/4/21)

1.183

1.624

1.590

Časovno omejeno brezplačno parkiranje (člen 68)

2.346

2.839

3.086

Parkirnina ni plačana ali je potekla oziroma ni dovolilnice (odlok - člen 50/3)

9.819

9.941

8.822

Avtobusna in taksi postajališča (člen 65/4/8)
Na površinah, ki niso namenjena prometu vozil (člen 65/4/15)
Zaparkirano vozilo ali vhod (člen 65/4/16)
Mesta rezervirana za parkiranje invalidov (člen 65/4/17)
Intervencijske poti (člen 65/4/18)
V območju umirjenega prometa (člen 65/4/20)
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Če kršitve v letu 2015 razvrstimo po posameznih segmentih, ugotovimo, da je največ kršitev
zaradi neplačila parkirnine ali pa iz razloga, ker vozilo po poteku plačanega časa parkiranja s
teh mest ni bilo odpeljano. Mestna občina Maribor si je namreč v preteklih letih zelo
prizadevala najti rešitve ter povzeti ukrepe, ki bi pripomogli k trajnostni mobilnosti,
zmanjševanju negativnih vplivov na okolje in hkrati povečali frekvenco vozil na parkirnih
mestih v ožjem centru mesta Maribor. Zato je bil v zadnjih letih na širšem območju ožjega
centra mesta uveden ukrep, ki je povečal število parkirnih mest, na katerih je parkiranje
dovoljeno za plačilo parkirnine. Da bi dosegli željene rezultate, smo v medobčinskem
redarstvu povečali nadzor na teh območjih.
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. Število ugotovljenih prekrškov zaradi oviranja in ogrožanja
izpostavljene kategorije udeležencev cestnega prometa je še vedno veliko. Kljub temu pa je
mogoče v zadnjih letih opaziti trend zmanjševanja. Gre predvsem za prekrške nepravilnega
parkiranja na pločnikih, prehodih za pešce, v območju za pešce ter območju umirjenega
prometa in na kolesarskih stezah.
Medobčinski inšpektorat in 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
preteklih letih smo si zadali cilj, da tovrstne prekrške poskušamo postopno zmanjšati in se na
koncu približati številki nič. Kar zadeva javna parkirna mesta, torej parkirna mesta, ki so
predana v javno dobro in štejejo za javne prometne površine, lahko rečemo, da je stanje v
primerjavi s preteklimi leti boljše. Večina vozil, ki so na teh mestih parkirana, so upravičeno.
Žal je stanje popolnoma drugačno na zasebnih površinah, ki so predane v javno uporabo za
promet, to je na površinah pred trgovskimi centri. Občinsko redarstvo je s spremembo
zakonodaje dne 1.7.2011 dobilo polna pooblastila za izvajanje nadzora na nekategoriziranih
prometnih površinah. Želimo si, da bi tudi na teh mestih uresničili zadan cilj po postopnem
zmanjšanju tovrstnih prekrškov.

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.

ZAPUŠČENO VOZILO

LETO 2013
312

LETO 2014
250
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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.
Občinski redarji so v območju za pešce zaznali 455 prekrškov. V območju umirjenega
prometa so zaznali in obravnavali 275 prekrškov.

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 20, od tega 19 zaradi kršitev določil
Zakona o varstvu javnega reda in miru ter 1 kršitev zaradi nepravilnega vodenja psa.
Pri ukrepih po Zakonu o varstvu javnega reda in miru še vedno najbolj izstopajo prekrški
nedostojnega vedenja proti občinskemu redarju pri uradnem postopku in neupoštevanje
zakonite odredbe občinskega redarja.
KRŠITEV / LETO
Kdor se prepira, vpije ali se nedostojno vede do
uradne osebe pri uradnem poslovanju (člen 7/2)
Kdor ne upošteva na kraju samem odrejenega
zakonitega ukrepa ali odredbe uradne osebe (člen
22/1)
Ostalo

2013

2014

2015

58

27

17

11

6

2

3

1

1

Občinski redarji so sodelovali tudi v skupnih patruljah za preprečevanje kršitev javnega reda in
miru s policisti. Tako so pred prvomajskimi in pred rednimi letnimi počitnicami izvedli nadzore v
območju za pešce in v mestnem parku ter parku na Trgu generala Maistra v Mariboru.
Medobčinsko redarstvo je ob svojem rednem delu v letu 2015 izvajalo še naslednje aktivnosti
skupaj z drugimi organi in institucijami.
-

V sodelovanju s policijo zadnji dan pred prvomajskimi počitnicami in zadnji večer pred
rednimi letnimi počitnicami, smo izvedli nadzor v mestnem parku, parku na Trgu generala
Maistra ter v območju za pešce nadzor, s ciljem preprečevanja vandalizma,
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«,
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-

-

-

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,
V sodelovanju s Policijo so občinski redarji skrbeli za varstvo javnega reda in miru ob
prireditvi »Pustovanje na Štuku«,
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,
Ob prireditvi »Četvorka« so občinski redarji skrbeli za varstvo javnega reda in miru v
območju za pešce,
Ob izvedbi dobrodelne prireditve »Koraki za korakce« so občinski redarji poskrbeli za
varen in neoviran cestni promet, predvsem pa skrbeli za varnost udeležencev prireditve
ob prečkanju bolj prometnih cest,
V času izvajanja prireditev ob Festivalu Lent 2015, so občinski redarji skrbeli predvsem
za varstvo javnega reda in miru (preprečevanje vandalizma,…) in varen in neoviran
cestni promet,
Ob začetku šolskega leta 2015/16, 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«, prav tako pa so v okviru
prireditev na Lentu ob tej priložnosti skrbeli za upoštevanje postavljene prometne
signalizacije - zapora ceste.
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.

Tekom leta smo poskrbeli, da so se občinski redarji dodatno izobraževali in izpopolnjevali na
področju borilnih veščin in izvedbe praktičnega postopka, ter opravili seminar s področja
komuniciranja in reagiranja v konfliktnih situacijah.
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OBČINA BENEDIKT
Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Benedikt je pripravljeno na osnovi
programa dela za leto 2015, ki temelji na Odloku o ustanovitvi skupnega organa, kjer je
določen ključ obveznosti in s tem posledično tudi mesečna prisotnost inšpektorja na območju
občine ter aktivnostih inšpekcije pri reševanju nedokončanih inšpekcijskih postopkih uvedenih
v letu 2014 in usmeritvami občinske uprave občine Benedikt pri reševanju posameznih zadev
tekom leta.
Aktivnosti inšpekcijskega dela so bile usmerjene na reševanje prijav, ki se bile evidentirane na
sedežu občinske uprave občine Benedikt ali neposredno vložene na sedežu Medobčinskega
inšpektorata v Mariboru.
V občini Benedikt se je v letu 2015 inšpekcijski nadzor izvajal tako, da so se 2 x na mesec
fizično pregledali vsi kraji in zaselki na območju občine pri čemer se je inšpekcijski nadzor
izvajal prioritetno na področju vzdrževanja in varstva občinskih javnih cest in poti in
vzdrževanja čistoče na javnih površinah ter ravnanja s komunalnimi odpadki.
Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki inšpekcija ugotavlja, da so aktivnosti občinske
uprave, izvajalca gospodarske javne službe kot tudi inšpekcije, ki je v preteklem obdobju s
potrebnimi inšpekcijskimi ukrepi izvedla vključevanje vseh gospodinjstev v sistem ravnanja z
odpadki, pripeljale do tega, da v letu 2015 večjih kršitev ni bilo evidentiranih. Tako sedaj
pobiranje in odvoz odpadkov iz vseh gospodinjstev na območju občine poteka redno in brez
večjih težav. Občasno se sicer ugotavljajo posamezne stranke, ki še nimajo urejenega odvoza
odpadkov, vendar je število le teh zanemarljivo. Tako sta bili koncem leta 2015 obravnavani
samo dve stranki, ki nimate urejenega odvoza odpadkov, zaradi česar sta bila uvedena
ustrezna postopka.
Na tem področju inšpekcija občasno ugotavlja tudi, da se na posameznih območjih, največ krat
pa v gozdu ob cesti, od lovskega doma v Benediktu v smeri proti Trsteniku, pojavljajo manjše
pa tudi večje količine odpadkov (prazne pločevinke piva in podobni odpadki, steklo itd.), ki jih
odmetavajo ali drugače odlagajo v naravno okolje povzročitelji, ki jih na osnovi odvrženih
odpadkov ni možno identificirati in zoper njih uvesti ustrezne prekrškovne postopke. Če se
takšni odpadki odlaganju v območju občinskih javnih cest in poti jih praviloma odstrani izvajalec
javne službe, v kolikor pa so odvrženi na zasebno zemljišče, pa so dolžni odstraniti takšne
odpadke lastniki zemljišč v skladu z Zakonom o varstvu okolja.
Podobno stanje je bilo tudi na področju izvajanja nadzora občinskih javnih cest in poti po
veljavnem odloku in Zakonu o cestah. Tudi na tem področju ni bilo zaznati povečanja kršitev.
Tako je inšpekcija obravnavala in uspešno z opozorili rešila 2 primera opustitve obreza in
vejevja v svetlem profilu občinskih javnih cest. Prav tako je bila s strani izvajalca rednega
vzdrževanja občinskih javnih cest in poti v občini Gornja Radgona, z vgraditvijo ustreznih
dražnikov, izvršena in sanirana neurejeno odvodnjavanje meteornih vod z makadamske javne
poti, ki se iz občine Gornja Radgona navezuje na občinsko javno cesto v občini Benedikt na
Negovskem vrhu. Gre za nalogo, ki v letu 2014 ni bila dokončana.
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Ob teh aktivnostih je inšpekcija obravnavala tudi prijavo v zvezi z odstranitvijo dveh reklamnih
tabel v naselju Benedikt, postavljenih ob državni cesti brez ustreznih soglasij pristojnih organov
in služb. V sklopu tako »akcije pešec«, ki je potekala v okvirju Agencije za varnost cestnega
prometa po celi Sloveniji in v katero je bil vključen tudi Medobčinski inšpektorat, pa je bil
opravljen pregled prometne signalizacije pri osnovni šoli v Benediktu z namenom morebitne
odprave pomanjkljivosti pri postavitvi predpisane prometne signalizacije, vendar pomanjkljivosti
pri tem ni bilo ugotovljenih.
Na področju plakatiranja v letu 2015 ni bilo ugotovljenega nedovoljenega plakatiranja. Pri tem
se ugotavlja, da je takšno stanje v povezavi z drugimi ukrepi občinske uprave, prispevalo k
boljši urejenosti in lepšemu videzu naselja Benedikt. Prav tako inšpekcija ni zaznala
nepravilnosti na področju ravnanja z komunalnimi odpadnimi vodami. Kaže pa omeniti nekaj
primerov v zvezi z izvajanjem obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter
košnje in urejanja stavbnih zemljišč v naselju Benedikt.
Na območju občine Benedikt je bilo opravljeno skupaj 221 rednih in izrednih pregledov. Na
osnovi teh pregledov je bila izdana 1 ureditvena odločba in 2 sklepa, izrečena so bila 3
opozorila po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru in 6 odredb, v 1 primeriu pa je bile zadeva
odstopljena drugi stvarno pristojni inšpekcijski službi. Ob tem sta bili izrečeni tudi 2 opozorili po
Zakonu o prekrških v postopkih, kjer je za izvršitev odredbe inšpekcije bilo potrebno zagroziti z
izrekom globe v primeru, če zavezanec ne bi izvršil naloženega mu ukrepa.
Številčni pregled opravil in ukrepov na območju občine Benedikt

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI)
TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI
IZDAN POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN
ZIN)
IZDANE UREDITVENE ODLOČBE
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU
IZDANI SKLEPI
IZDANE ODREDBE
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI
DOPISI, ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV
PREKRŠKOVNI POSTOPKI
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZDANI PLAČILNI NALOGI
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU
IZREČENI OPOMINI
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
USTAVITEV POSTOPKA
IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE
PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR
IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE
S KUPAJ
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REALIZACIJA
2015

221

1
3
2
6

1
2
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Opravljena dela in naloge Medobčinskega redarstva ter varnostna
ocena

Naloge s področja varnosti cestnega prometa
V letu 2015 so občinski redarji v občini Benedikt z delovnega področja medobčinskega
redarstva izvajali preventivne aktivnosti, pri čemer niso izvajali represivnih ukrepov.
Občinski redarji so v neposredni bližini šole oz. vrtca izvajali tudi nadzor nad ugotavljanjem
pravilnosti prevozov otrok. Pri tem kršitev niso ugotovili.
Iz naslova glob občina Benedikt v letu 2015 ni prejela vplačil.

2013

2014

2015

GLOBA

1

0

0

ZAPUŠČENO VOZILO

1

5

0

OPOZORILO

4

0

0

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.
Kot je že bilo zapisano so občinski redarji izvajali tudi nadzor nad ustrezno in varno vožnjo
otrok v vozilih.
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.

24

Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2015

OBČINA CERKVENJAK
Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Cerkvenjak izhaja iz programa dela za
leto 2015, 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,
nedokončanih inšpekcijskih postopkih iz leta 2014, skupnega dogovora o aktivnostih med
občinsko upravo občine Cerkvenjak in inšpekcijo ter splošnim navodilom občinske uprave
občine Cerkvenjak 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 Cerkvenjak.
V občini Cerkvenjak se je v letu 2015 inšpekcijski nadzor izvajal tako, da so se 2 x na mesec
fizično pregledali vsi kraji in zaselki na območju občine pri čemer se je inšpekcijski nadzor
izvajal prioritetno na področju vzdrževanja in varstva občinskih javnih cest in poti in
vzdrževanja čistoče na javnih površinah ter ravnanja s komunalnimi odpadki.
Na področju nepravilnega ravnanja z odpadki Medobčinski inšpektorat zaradi intenzivnega in
rednega izvajanja inšpekcijskega nadzora v prejšnjih letih ob rednih inšpekcijskih pregledih na
nadzorovanem območju ni ugotovil večjih nepravilnosti, saj pooblaščeni izvajalec javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Cerkvenjak, podjetje Saubermacher
Slovenija d.o.o., redno skrbi za odvoz ločenih frakcij odpadkov ter redno vzdržuje čistočo na
lokacijah za ločeno zbiranje odpadkov.
Medobčinski inšpektorat je prejeto anonimno prijavo glede nepravilnega ravnanja z gradbenimi
odpadki in nezakonitega odlaganja raznih gradbenih odpadkov v naravno okolje na območju
občine Cerkvenjak, odstopil v pristojno reševanje Ministrstvu za kmetijstvo in okolje,
Inšpektoratu RS za kmetijstvo in okolje.
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, 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.
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 ni bilo potrebno
inšpekcijskega ukrepanja.
Medobčinski inšpektorat je uspešno ukrepal z pisnim opozorilom zaradi razraščanja vegetacije
v obcestni svet občinske ceste v naselju Vanetina, kjer je lastnik parcele obrezal živo mejo in
razraščeno vegetacijo, ki je posegala v obcestni svet občinske ceste, prav tako pa je tudi
primerno uredil svojo parcelo, saj je tudi pokosil visoko travo in odstranil s parcele plevel in
divje rastje.
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Medobčinski inšpektorat je obravnaval tudi prijavo zasedbe varovalnega pasu občinske ceste
JP 703 611 (Stanetinci-Bratkovič-Vogrin) v naselju Stanetinci, kjer je bila postavljen kovinski
stebriček, ki je predstavljal oviro in nevarnost za varno odvijanje prometa po omenjeni občinski
javni cesti, zato je bil v predmetni zadevi uveden inšpekcijski postopek, zavezanki je bilo
poslano obvestilo o uvedbi inšpekcijskega postopka in takoj po prejemu obvestila je zavezanka
Medobčinski inšpektorat pisno obvestila, da bo, če bo potrebno v najkrajšem času odstranila
kovinski stebriček. Ker ob opravljenem inšpekcijskem pregledu predmetni stebriček še ni bil
odstranjen z varovalnega pasu občinske ceste, je bila zavezanki izdana ureditvena
inšpekcijska odločba in določen rok za odstranitev navedenega kovinskega stebrička z
varovalnega pasu občinske ceste. Ob kontrolnem inšpekcijskem pregledu je bilo na kraju
samem ugotovljeno, da je zavezanka v določenem roku odstranila kovinski stebriček z
varovalnega pasu občinske ceste v naselju Stanetinci.
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. Zaradi navedenega ni bilo potrebno
inšpekcijsko ukrepanje.
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.
Medobčinski inšpektorat je obravnaval vse prejete prijave prijaviteljev in tudi prijave prevzete
na sedežu občine Cerkvenjak ter s predstavniki občinske uprave občine Cerkvenjak uspešno
sodeloval in sproti reševal nastalo problematiko.
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Prikaz števila opravil in ukrepov v občini Cerkvenjak v letu 2015

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI)
TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI
IZDAN POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN
ZIN)
IZDANE UREDITVENE ODLOČBE
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU
IZDANI SKLEPI
IZDANE ODREDBE
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI
DOPISI, ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV
PREKRŠKOVNI POSTOPKI
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZDANI PLAČILNI NALOGI
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU
IZREČENI OPOMINI
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
USTAVITEV POSTOPKA
IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE
PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR
IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE
S KUPAJ
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Opravljena dela in naloge Medobčinskega redarstva ter varnostna
ocena

Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil in kršitvami cestno prometnih predpisov
V letu 2015 so občinski redarji v občini Cerkvenjak s področja ustavljanja in parkiranja vozil
obravnavali 10 prekrškov. Pri tem so 7 kršiteljem izrekli globo, 3 kršitelje so pa opozorili.
Iz naslova glob je bilo v letu 2014 na račun občine Cerkvenjak prejetih 80,00 €.

2013

2014

2015

GLOBA

7

4

7

OPOZORILO

6

4

3

ZAPUŠČENO VOZILO

1

0

0

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.
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OBČINA DUPLEK
Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Duplek je pripravljeno na osnovi
programa dela za leto 2015, ki temelji na Odloku o ustanovitvi skupnega organa, kjer je
določen ključ obveznosti in s tem posledično tudi mesečna prisotnost inšpektorja na območju
občine ter aktivnostih inšpekcije pri reševanju nedokončanih inšpekcijskih postopkih uvedenih
v letu 2014 in usmeritvami občinske uprave občine Duplek pri reševanju posameznih zadev
tekom leta.
Aktivnosti inšpekcijskega dela so bile usmerjene na reševanje prijav, ki se bile evidentirane na
sedežu občinske uprave občine Duplek ali neposredno vložene na sedežu Medobčinskega
inšpektorata v Mariboru.
V občini Duplek se je v letu 2015 inšpekcijski nadzor izvajal tako, da so se 4 x na mesec fizično
pregledali vsi kraji in zaselki na območju občine pri čemer se je inšpekcijski nadzor izvajal
prioritetno na področju vzdrževanja in varstva občinskih javnih cest in poti in vzdrževanja
čistoče na javnih površinah ter ravnanja s komunalnimi odpadki.
Na področju izvajanja nadzora nad ravnanjem s komunalnimi odpadki Medobčinski
inšpektorat, zaradi intenzivnega in rednega izvajanja inšpekcijskega nadzora v prejšnjih letih,
ob rednih inšpekcijskih pregledih na nadzorovanem območju ni ugotovil večjih nepravilnosti,
razen v primeru odlaganja manjše količine nepravilno odloženih odpadkov na brežino reke
Drave na območju Krajinskega parka Drava, kjer pa so na izrečeno ustno opozorilo nepravilno
odložene odpadke prireditelji prireditve tudi odstranili. Ob rednih inšpekcijskih pregledih lokacij
ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov ni bilo ugotovljeno nepravilnosti, saj pooblaščeni
izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Duplek, Čisto
mesto Ptuj, podjetje za gospodarjenje z odpadki d.o.o., redno skrbi za odvoz ločenih frakcij
odpadkov ter redno vzdržuje čistočo na lokacijah ekoloških otokih za ločeno zbiranje
odpadkov.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nad vzdrževanjem čistoče na javnih površinah na
območju občine Duplek 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.
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. Na urgenco s strani občinske uprave v zadevi nevarnega in dotrajanega ter delno
porušenega betonskega stebra v naselju Žikarce, ki se je nevarno nagibal na cestni svet
občinske ceste je Medobčinski inšpektorat takoj ukrepal in solastnikoma nepremičnine ustno
odredil odstranitev nevarnega betonskega stebra, katerega sta solastnika nepremičnine čez
vikend tudi odstranila.
Medobčinski inšpektorat je nekajkrat uspešno ukrepal z pisnimi opozorili zaradi razraščanja
vegetacije v obcestni svet občinske ceste v naselju Spodnji Duplek in v naselju Zimica, kjer so
lastniki parcel obrezali živo mejo in razraščeno vegetacijo, ki je posegala v obcestni svet
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občinske ceste. Medobčinski inšpektorat je obravnaval tudi prijavo zasedbe varovalnega pasu
občinske ceste JP 581210 (Klemenčič-Križanič) v naselju Zgornji Duplek, kjer je bila na lesenih
količkih nameščena bodeča žica, zato je bil v predmetni zadevi uveden inšpekcijski postopek,
zavezanki je bilo poslano obvestilo o uvedbi inšpekcijskega postopka in takoj po prejemu
obvestila je zavezanka po telefonu obvestila Medobčinski inšpektorat, da bo v najkrajšem času
uredila in odstranila lesene količke in nameščeno bodečo žico z varovalnega pasu občinske
ceste, kar je tudi storila, saj je ob kontrolnem inšpekcijskem pregledu bilo na kraju samem
ugotovljeno, da so leseni količki in bodeča žica odstranjeni z varovalnega pasu občinske ceste.
Na podlagi prijave je bil uveden tudi inšpekcijski postopek v naselju Spodnja Korena, kjer za
poseg v varovalni pas občinske ceste JP 582690 (Sevne-Sp. Korena) ni bilo pridobljenega
soglasja pristojnega občinskega organa občine Duplek. V omenjenem primeru je bilo
zavezancu izdano pisno opozorilo in določen rok za pridobitev soglasja od pristojnega
občinskega organa občine Duplek, zavezanec pa si je v določenem roku pridobil ustrezno
soglasje pri občinskem organu občine Duplek. Inšpekcijski postopek je bil uveden tudi zaradi
nedovoljenega posega v varovalni pas občinske ceste JP 583530 (Toplak) v naselju Vurberk,
kjer pa je zavezanec po prejemu pisnega opozorila s strani Medobčinskega inšpektorata v
določenem roku odstranil lesene količke z varovalnega pasu občinske ceste.
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. Zaradi navedenega ni bilo potrebno inšpekcijsko
ukrepanje.
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.
Na področju oskrbe s pitno vodo na območju občine Duplek je Medobčinski inšpektorat od
pooblaščenega izvajalca obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini
Duplek, Mariborskega vodovoda, javno podjetje d.d., prejel prijavo, da se nekaj lastnikov
stanovanjskih objektov v katerih se rabi pitna voda in kateri se nahajajo na poselitvenem
območju, v naselju Dvorjane in naselju Vurberk, kjer se zagotavlja oskrba s pitno vodo s
storitvami javne službe in kateri so si dolžni zagotoviti izvedbo priključka stanovanjske stavbe
na javno vodovodno omrežje, o čemer so bili s strani pooblaščenega izvajalca pisno
obveščeni, še vedno niso uredili vodovodnega priključka v skladu z Uredbo o oskrbi s pitno
vodo in Odlokom o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v
občini Duplek. Medobčinski inšpektorat je pri Občinskem uradu občine Duplek opravil pisno
poizvedbo in si pridobil podatek, da so si vsi navedeni zavezanci v prijavi, na občini Duplek že
pridobili ustrezno soglasje za izvedbo hišnega priključka na javno vodovodno omrežje in da so
tudi že v celoti ali pa delno tudi poravnali komunalni prispevek za priključitev na javno
vodovodno omrežje. Na podlagi navedenega je bila za te zavezance opravljena dodatna
poizvedba pri pooblaščenem izvajalcu in ugotovljeno, da je večina zavezancev že priključena
na javno vodovodno omrežje. Za ostale zavezance iz prijave pa se nadaljuje inšpekcijski
postopek priključitve na javno vodovodno omrežje v skladu s predpisi.
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Medobčinski inšpektorat je obravnaval vse prejete prijave prijaviteljev in tudi prijave prevzete
na sedežu občine Duplek ter s predstavniki občinske uprave občine Duplek uspešno sodeloval
in sproti reševal nastalo problematiko.
Številčni pregled opravil in ukrepov v občini Duplek

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI)
TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI
IZDAN POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN
ZIN)
IZDANE UREDITVENE ODLOČBE
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU
IZDANI SKLEPI
IZDANE ODREDBE
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI
DOPISI, ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV
PREKRŠKOVNI POSTOPKI
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZDANI PLAČILNI NALOGI
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU
IZREČENI OPOMINI
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
USTAVITEV POSTOPKA
IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE
PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR
IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE
S KUPAJ
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Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva ter varnostna
ocena

Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem cestno prometnih
predpisov
V letu 2015 so občinski redarji v občini Duplek s področja upoštevanja pravil cestnega
prometa obravnavali 8 prekrškov. Pri tem so 4 kršiteljem izrekli globe, 1 kršitelja so pa
opozorili.
V treh primerih so bila obravnavana zapuščena vozila.
V letu 2015 je bilo na račun občine Duplek iz naslova glob plačanih 220,00 €.
2013
15

2014
13

2015
4

OPOZORILO

23

14

1

ZAPUŠČENO VOZILO

2

2

3

GLOBA

Najpogostejši prekrški s področja mirujočega prometa, ki so jih v letu 2015 zaznali občinski
redarji, so prekrški zaradi neupravičenega parkiranja na prostoru za invalide in nepravilnega
parkiranja na pločniku.

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.
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OBČINA HOČE - SLIVNICA
Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Hoče - Slivnica je pripravljeno na osnovi
programa dela za leto 2015, ki temelji na Odloku o ustanovitvi skupnega organa, kjer je
določen ključ obveznosti in s tem posledično tudi mesečna prisotnost inšpektorja na območju
občine ter aktivnostih inšpekcije pri reševanju nedokončanih inšpekcijskih postopkih uvedenih
v letu 2014 in usmeritvami občinske uprave občine Hoče - Slivnica pri reševanju posameznih
zadev tekom leta.
Aktivnosti inšpekcijskega dela so bile usmerjene na reševanje prijav, ki se bile
evidentirane na sedežu občinske uprave občine Hoče - Slivnica ali neposredno vložene na
sedežu Medobčinskega inšpektorata v Mariboru.
V občini Hoče - Slivnica se je v letu 2015 inšpekcijski nadzor izvajal tako, da so se 5 x na
mesec fizično pregledali vsi kraji in zaselki na območju občine pri čemer se je inšpekcijski
nadzor izvajal prioritetno na področju vzdrževanja in varstva občinskih javnih cest in poti in
vzdrževanja čistoče na javnih površinah ter ravnanja s komunalnimi odpadki.
Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki se je v začetku poročevalskega leta začelo
intenzivno vključevanje objektov oz. gospodinjstev v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki
na območju Hočkega in Slivniškega Pohorja. V sklopu tega je inšpektorat izdal 21 odločb pri
čemer so nekateri lastniki objektov začeli z uporabo javne službe že po prejetem obvestilu
izvajalca javne službe, nekateri zavezanci pa šele v postopku upravne izvršbe inšpekcijske
odločbe, z denarno prisilitvijo.
Na področju nedovoljenega odlaganja odpadkov se je vršil poostren nadzor na območju
Zbirnega centra v Slivnici, kjer je prihajalo do večkratnega odlaganja večje količine različnih
vrst odpadkov, ki so bili odstranjeni s strani Režijskega obrata Občine po izdani odredbi
inšpektorja, saj povzročiteljev nedovoljenega odlaganja ni bilo mogoče odkriti. V primerih, ko
so bili med nedovoljeno odloženimi odpadki najdeni dokumenti, je inšpektorat uvedel
prekrškovne postopke, ki pa v poročevalskem letu še niso bili zaključeni.
V zadevi nedovoljenega ravnanja s komunalnimi odpadki je inšpektorat prejel tudi predlog za
uvedbo postopka o prekršku s strani Inšpektorata za okolje in prostor. Skupaj je bilo na
področju ravnanja z odpadki v poročevalskem letu uvedenih 6 prekrškovnih postopkov.
Inšpektorat je v primerih prejetih prijav v zadevah nedovoljenega odlaganja nevarnih
odpadkov, salonitnih plošč, gradbenih odpadkov in drugega nedovoljenega ravnanja, le-te
odstopil v pristojno reševanje Inšpektoratu za okolje in prostor, OE Maribor.
Na področju nadzora nad občinskimi cestami, je bilo v preteklem letu največ nadzora
usmerjeno na reševanje pritožb občanov na območju graditve nove kanalizacije, in sicer v
Hotinji in Orehovi vasi. Ker je inšpektorat prejel več prijav tamkajšnjih občanov zaradi
manjkajoče in neustrezno postavljene prometne signalizacije pri označevanju in vodenju
prometa za posamezne obvoze v primerih popolnih zapor lokalnih cest je bilo sklicanih in
izvršenih več komisijskih pregledov stanja na terenu skupaj s predstavniki upravljavca
občinskih cest in predstavniki izvajalcev del. Vse ugotovljene manjše nepravilnosti so se sproti
odpravljale po izdanih opozorilih in odredbah inšpektorja, zato drugih postopkov ni bilo
potrebno uvesti. V zadevi zamenjave dotrajane in neustrezne signalizacije in postavitve
manjkajoče prometne signalizacije sta bili upravljavcu občinskih cest občini Hoče Slivnica
izdani dve odločbi.
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Zaradi domnevnih kršitev Zakona o cestah v primerih prekopov občinskih cest in neustreznega
zavarovanja gradbišča, pa sta bila uvedena dva prekrškovna postopka.
V Delavskem naselju je bilo na podlagi prejete prijave, lastniku zemljišča, ki je na občinski cesti
gradil ograjo brez ustreznega soglasja upravljavca občinskih cest, izrečeno opozorilo po
Zakonu o inšpekcijskem nadzoru. V Ulici Talcev in Kovaški ulici pa je inšpektorat obravnaval
prijavi v zadevi posega v občinsko cesto pri spravilu lesa ter zaradi oranja v občinsko cesto. Ob
navedenem je bilo pri izvajanju inšpekcijskega nadzora cest izdanih tudi več odredb
vzdrževalcu občinskih cest za gramoziranje udarnih jam in obrez vegetacije, ki se je zaraščala
v svetli profil občinskih cest.
V Rogozi je bil uveden inšpekcijski postopek zaradi prilagoditve hišnega priključka na občinsko
cesto, v sklopu katerega je lastnik upravljavca občinskih cest zaprosil za izdajo soglasja za
rekonstrukcijo, ki se bo izvršila po koncu zimske sezone v letu 2016.
V Radizelu je bil uveden postopek zaradi nedovoljenega postavljanja različnih predmetov in
prikolic v varovalnem pasu občinske ceste, kateri pa so bili v sklopu inšpekcijskega postopka
odstranjeni. V Rogozi je inšpektorat uvedel postopek v zadevi nedovoljenega postavljanja
posod za odpadke na občinsko cesto, ki so ovirale promet, katere pa je lastnik objekta po
prejemu opozorila inšpektorja umaknil na svoje dvorišče.
Na Križni cesti je bil na podlagi prejete prijave v zadevi domnevnega ogrožanja občinske ceste,
opravljen inšpekcijski pregled, pri katerem pa nepravilnosti na občinski cesti ni bilo
ugotovljenih. Šlo je za poseg na privatnem zemljišču, preko katerega poteka dostop do
sosednjega objekta in v teh primerih inšpektorat ni pristojen za ukrepanje.
V mesecu septembru in oktobru je Medobčinski inšpektorat, v okviru nacionalne akcije
»Pešec« opravil pregled stanja prometne signalizacije na javnih cestah, katera označuje
najšibkejše udeležence v prometu (prehodi za pešce, šole, otroci na cestah). Pregledi so se
izvajali v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
Poudarek pregledov je bilo stanje prometne signalizacije predvsem v bližini šol in vrtcev, oz.
drugih objektov, kjer je večja koncentracija gibanja peščev. Pregledana je bila prometna
signalizacija (označitev koridorjev za pešce, označitev prehodov za pešce, osvetlitev prehodov
za pešce, označitev bližine šole) okolice Osnovne šole Slivnica, Osnovne šole Hoče,
podružnične šole Reka – Pohorje in okolica Otroškega vrtca v Rogozi. Ugotovljeno je bilo, da
je postavljena prometna signalizacija v skladu s predpisi, razen pri Otroškem vrtcu v Rogozi,
kjer manjka vertikalna prometna signalizacija označitve prehodov za pešce in vertikalna
prometna signalizacija »otroci na cesti«, zato je bilo odrejeno občinski upravi občine Hoče Slivnica, da se namesti manjkajoča prometna signalizacija.
Zaradi nevzdrževanih in nepokošenih zemljišč, je bilo v poročevalskem letu uvedenih več
postopkov, in sicer v Radizelu, v ulici Ob gozdu, v Samovi ulici in ob Rogoški cesti. Lastniki so
zemljišča pokosili po prejetem opozorilu inšpektorja v skladu z Zakonom o inšpekcijskem
nadzoru.
V Kotnikovi ulici je bil uveden postopek zaradi nedovoljene postavitve kontejnerja za rabljena
oblačila na javno površino, ki je bil odstranjen po opozorilu inšpektorja. V Ulici Milke Volk je bila
obravnavana prijava v zadevi odvodnjavanja meteornih voda na občinsko cesto, na Hočkem
Pohorju je inšpektorat obravnaval iztek prečiščene vode iz male komunalne čistilne naprave v
muldo občinske ceste.
Inšpektorat je na podlagi prejetih prijav Mariborskega vodovoda v zadevah priključitev objektov
na javno vodovodno omrežje v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo, izdal 6 inšpekcijskih
odločb, ki se bodo izvršile v letu 2016.
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V celotnem poročevalskem letu je potekalo dobro in aktivno sodelovanje med inšpektoratom in
občinskimi uradi Občine Hoče – Slivnica ter predstavniki podjetij, ki izvajajo storitve javne
službe ravnanja z odpadki, oskrbe s pitno vodo in vzdrževanja občinskih cest.
V prihodnje je potrebno usmeriti pozornost tudi na obstoječe občinske predpise in jih prilagoditi
aktualnih spremembam zakonodaje, da se bo omogočil učinkovit in strokoven nadzor
Medobčinskega inšpektorata tudi v prihodnje.
Število opravil in ukrepov v občini Hoče - Slivnica v letu 2015

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI)
TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI
IZDAN POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN
ZIN)
IZDANE UREDITVENE ODLOČBE
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU
IZDANI SKLEPI
IZDANE ODREDBE
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI
DOPISI, ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV
PREKRŠKOVNI POSTOPKI
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZDANI PLAČILNI NALOGI
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU
IZREČENI OPOMINI
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
USTAVITEV POSTOPKA
IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE
PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR
IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE
S KUPAJ
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Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva ter varnostna
ocena

Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih
pravil
V letu 2015 so občinski redarji v občini Hoče-Slivnica s področja kršitev Zakona o pravilih
cestnega prometa obravnavali 73 prekrškov, za katere so izrekli globe. Prav tako so
obravnavali 6 zapuščenih vozil. Opozorila so izrekli 6 kršiteljem.
V občini Hoče-Slivnica je bilo opravljenega največ nadzora na parkirnem prostoru pri
pokopališču v Hočah, v neposredni bližini Zdravstvenega doma v Hočah, na Slivniški cesti v
Hočah, v okolici trgovine Mercator v Hočah ter v okolici vrtca v Rogozi in v okolici fakultete v
Pivoli.
Prav tako so občinski redarji obravnavali 6 zapuščenih vozil.
Iz naslova glob je bilo v letu 2015 na račun občine Hoče-Slivnica plačanih 1.965,00 €.
2013
100

2014
118

2015
73

OPOZORILO

19

22

6

ZAPUŠČENO VOZILO

13

5

6

GLOBA

Najpogostejši prekrški s področja mirujočega prometa, ki so jih v letu 2015 zaznali občinski
redarji, so prekrški zaradi prekoračitve časovno omejenega parkiranja ter zaradi nedovoljenega
oz. neupravičenega parkiranja na mestih, rezerviranih za parkiranje invalidov.
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.
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.
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OBČINA KUNGOTA
Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata
Poročilo o delu v občini Kungota je pripravljeno na podlagi letnega programa dela za leto 2015,
kateri temelji na Odloku o ustanovitvi skupnega organa, kjer je določen ključ obveznosti in s
tem posledično tudi mesečna prisotnost občinskega inšpektorja in skupnem dogovoru o
aktivnostih med občinsko upravo občine Kungota in občinsko inšpekcijo pri čemer so bile
upoštevane aktivnosti in nedokončani inšpekcijski postopki iz leta 2014.
Program izvajanja inšpekcijskega nadzora na območju občine Kungota se je izvajal štiri krat
mesečno. Program dela je zasnovan tako, da se fizično pregledajo vsi kraji in zaselki na
območju občine najmanj 1 x na mesec.
Aktivnosti inšpekcijskega dela obsegajo vodenje več vrst postopkov in sicer: vodenje
inšpekcijskih postopkov v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Zakonu o splošnem
upravnem postopku, kateri obsegajo reševanje prijav ali neposrednih ugotovitev inšpektorja ob
rednih pregledih tre vodenje prekrškovnih postopkov v skladu z Zakonom o prekrških in
Zakonom o splošnem upravnem postopku.
Pregled dela za leto 2015 je predstavljen po področjih dela, katera so se najpogosteje
nadzorovala.
Področje nadzora nad ravnanjem z odpadki obsega nadzor nad odlaganjem odpadkov v
naravno okolje, ločevanjem odpadkov uporabnikov na izvoru, vključenostjo uporabnikov v
sistem ravnanja z odpadki in predajo odpadkov izvajalcu ravnanja z odpadki.
V letu 2015 je Medobčinski inšpektorat na področju nadzora ravnanja z odpadki inšpekcijsko
ukrepal na dveh področjih, in sicer na preventivnem ravnanju, kjer so se v sodelovanju z
izvajalcem obvezne gospodarske službe ravnanja z odpadki (družbo Snaga) izvajali
nenapovedani inšpekcijski pregledi pri povzročiteljih. To se je izvajalo predvsem pri
gospodarskih družbah, oz. pri podjetnikih, kjer je bilo pričakovati ali večje količine posameznih
vrst odpadkov ali neprimerno ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov. Pri pregledih večjih
nepravilnosti ni bilo zaznati, se je pa ob pregledih preventivno svetovalo glede primerne
velikosti posameznih vrst embalaže, primernega skladiščenja in ravnanja z odpadki v času do
odvoza, kot tudi glede ločevanja posameznih vrst odpadkov.
Drugo področje inšpekcijskega ukrepanja pa je bilo na področju prijav in ugotovljenih
nepravilnostih, kjer se je z uvedbo inšpekcijskih postopkov z izdajo odločb ali odredb odrejalo
odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti. Družba Snaga, ter tudi občinska uprava Občine
Kungota, je Medobčinski inšpektorat redno obveščala o ugotovljenih nepravilnostih, katere so
pri svojem delu sami ugotovili (nezadostno število posod pri posameznih uporabnikih,
odlaganje odpadkov v neprimerni embalaži, kot tudi odlaganje odpadkov v naravno okolje).
Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki v letu ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti, ki
bi zahtevale uvedbe inšpekcijskih postopkov. Manjše ugotovljene nepravilnosti (čistoča ob
zabojnikih na pokopališčih, manjši odpadki ob koših za smeti na javnih površinah …) so se
takoj reševale v dogovorih z režijskim obratom občine Kungota.
Sklepna ugotovitev na področju ravnanja z odpadki za leto 2015 je:
- da je celovito ravnanje z odpadki na območju občine primerno urejeno,
- da se sicer še pojavljajo posamezni primeri nedovoljenega odlaganja odpadkov,
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da praktično ni več zavezancev, ki niso vključeni v sistem ravnanja z odpadki,
da se tako pri pravnih osebah, kot tudi pri fizičnih primerno ločujejo odpadki na izvoru,
da se je v večstanovanjskih objektih povečal delež ločeno zbranih odpadkov, čeprav je še
vedno slabše, kot pri individualnih objektih.
velika odzivnost režijskega obrata občine Kungota pri odpravi manjših nepravilnosti pri
ravnanju z odpadki je pripomoglo, da se je izboljšalo skupno stanje na področju ravnanja z
odpadki in čistoče javnih in drugih površin.

Na področju izvajanja nadzora nad vzdrževanjem in varstvom občinskih javnih cest in poti je
medobčinski inšpektorat v letu 2015 največ postopkov vodil s zaradi razraščenosti različne
vegetacije, katera je ovira preglednost v križiščih ali je rasla v svetli profil občinskih cest, zaradi
poškodovanja prometne signalizacije, pomanjkljivo postavljene prometne signalizacije ob
zaporah cest, postavitve različnih ovir v cestni svet občinskih cest in različnih posegov na
občinske ceste brez ustreznega soglasja občinske uprave.
Tako je na območju občine Kungota Medobčinski inšpektorat v letu 2015 odredil v Spodnji
Kungoti obrez žive meje, katera je zakrivala prometno signalizacijo v križišču občinskih cest
lastniku zemljišča.
Na področju nadzora gozdnih cest je bilo potrebno posredovanje ob poškodovanju ceste pri
spravilu lesa iz gozda. Poškodbe, predvsem gozdnih, makadamskih cest se praviloma
pojavljalo v zimskem, oziroma zgodnjem spomladanskem času, ko se posekana hlodovina
odvaža in je vrhnja plast cest razmočena in posledično neutrjena in so poškodbe zaradi voženj
strojev in tovornih vozil toliko večje. Praviloma izvajalci po odvozu hlodovine cestišče primerno
sanirajo, vendar so v času, ko se odvijajo dela velikokrat ceste slabo prevozne in
poškodovane.
Pregledana sta bila tudi dva mostova (v naselje Gradiška in pri gostilni Fifold), kjer je bilo zlasti
pri slednjem ugotovljeno, da je vrhnja – vozna površina poškodovana in bi jo bilo potrebno
sanirati, saj takšno stanje lahko posledično vpliva tudi na samo konstrukcijo mostu. Prav tako
je zahtevano od občinske uprave občine Kungota, da ponovno pridobi ustrezne certifikate za
oba mostova.
V mesecu septembru in oktobru je Medobčinski inšpektorat, v okviru nacionalne akcije
»Pešec« opravil pregled stanja prometne signalizacije na javnih cestah, katera označuje
najšibkejše udeležence v prometu (prehodi za pešče, šole, otroci na cestah). Pregledi so se
izvajali v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
Poudarek pregledov je bilo stanje prometne signalizacije predvsem v bližini šol in vrtcev, oz.
drugih objektov, kjer je večja koncentracija gibanja peščev. Pregledana je bila prometna
signalizacija (označitev koridorjev za pešče, označitev prehodov za pešce, osvetlitev prehodov
za pešce, označitev bližine šole) širše okolice Osnovne šole Kungota in obeh podružničnih šol
v Gradiški in v Svečini. Na vseh lokacijah je bilo ugotovljeno, da postavljena prometna
signalizacija ni v skladu s predpisi.
Pri Osnovni šoli Kungota so bile ugotovljene pomanjkljivosti pri postavljeni vertikalni prometni
signalizaciji, saj manjkajo prometni znaki »prehod za pešce«, prometni znak »bližina šole.
Pri podružnični šoli v naselju Gradiška manjka vertikalna prometna signalizacija »prehod za
pešce«, »bližina šole«.
Pri podružnični šoli v naselju Svečina manjka vertikalna prometna signalizacija »prehod za
pešce«, »bližina šole«.
Dodatno je bilo še ugotovljeno, da v naselju Plintovec in naselju Gradiška manjka prometna
signalizacija »konec območja umirjenega prometa«.
V vseh navedenih primerih je bilo občinski upravi občine Kungota naloženo, da se vse
ugotovljene nepravilnosti odpravijo.
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Manjše nepravilnosti, katere so bile ugotovljene pri rednih pregledih čez celotno leto glede
nepravilne, poškodovane ali manjkajoče prometne signalizacije na občinskih cestah, so bile
odpravljene v režiji režijskega obrata občine Kungota. Še vedno pa je na določenih odsekih
cest postavljeno nekaj prometnih znakov na rumeni podlagi, kateri bi morali biti že zdavnaj
zamenjani v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
Stanja občinskih cest in prometne signalizacije na območju občine Kungota je dobro, je pa
opaziti trend padanja tako pri vzdrževanju kot obnavljanju cest. Takšno stanje je podobno tudi
v večini občin v Sloveniji, kot tudi pri cestah v upravljanju države. Zagotovo je to posledica tudi
finančnega stanja na vseh področjih, kjer večjih investicij v cestno infrastrukturo regionalnih in
občinskih cest praktično ni več in je večji del proračunov občin namenjen predvsem
vzdrževanju stanja.
Pristojnost vzdrževanja, nadzora in izvajanja del, zaradi zagotovitve varnega odvijanja prometa
je določena v Pravilniku o vrstah vzdrževanja del na javnih cestah in nivoju rednega
vzdrževanja javnih cest, kjer so določene pristojnosti in obveznosti tako upravljavca cest, kot
izvajalca rednega vzdrževanja.
Na drugih področjih izvajanja inšpekcijskega nadzora ni bilo zaznati večjih nepravilnosti. Je pa
je potrebno omeniti, da se v praksi pojavlja vse večji problem zagotovitve košnje in urejanja
posameznih, pred vsem kmetijskih zemljišč na območju občine Kungota. V Slatinskem dolu je
inšpektor sicer posredoval pri lastniku zemljišča, katero je bilo zaraščeno, oz. nepokošeno.
Potrebno pa je pojasniti, da Medobčinski inšpektorat neposredne pristojnosti za ukrepanje na
tem področju nima, saj ima stvarno pristojnost za izvajanje nadzora nad kmetijskimi površinami
Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Glede na to, da večino takih prijav
prijavitelji posredujejo ravno občinski inšpekciji, ta opravi inšpekcijski pregled in prijavo odstopi
pristojnemu inšpektoratu. V več primerih lastniki zemljišč že ob inšpekcijskem pregledu in
razgovoru z občinskim inšpektorjem, sami odpravijo nepravilnosti in ni potrebno nadaljnjo
ukrepanje (odstopanje zadeve drugemu organu).
V oktobru in novembru je bilo opravljenih več pregledov pokopališč, saj se v času pred dnevom
spomina na mrtve poveča količina odpadkov na pokopališču, vendar ni bilo ugotovljenih
nepravilnosti.
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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Številčni pregled opravil in ukrepov v občini Kungota

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI)
TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI
IZDAN POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN
ZIN)
IZDANE UREDITVENE ODLOČBE
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU
IZDANI SKLEPI
IZDANE ODREDBE
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI
DOPISI, ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV
PREKRŠKOVNI POSTOPKI
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZDANI PLAČILNI NALOGI
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU
IZREČENI OPOMINI
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
USTAVITEV POSTOPKA
IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE
PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR
IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE
S KUPAJ
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Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva ter varnostna
ocena

Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih
pravil
V letu 2015 so občinski redarji v občini Kungota s področja ustavljanja in parkiranja vozil
obravnavali 2 primera zapuščenih vozil.
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.
Iz naslova glob v letu 2015 na račun občine Kungota ni bilo prejetih plačil.
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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. Pri
nadzoru kršitev niso zaznali, ni pa mogoče oceniti, koliko nezakonitih ravnanj so s svojo
navzočnostjo preprečili.

41

Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2015

OBČINA LENART
Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Lenart v Slovenskih goricah izhaja iz
programa dela za leto 2015, kateri temelji na Odloku o ustanovitvi skupnega organa, kjer je
določen ključ obveznosti in s tem posledično tudi mesečna prisotnost občinskega inšpektorja
ter na predvidenih aktivnostih, katere se določijo glede na vodenje postopkov iz prejšnjih let,
nedokončanih inšpekcijskih postopkih iz leta 2014, 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.
V občini Lenart se je v letu 2015 inšpekcijski nadzor izvajal tako, da so se 4 x na mesec fizično
pregledali vsi kraji in zaselki na območju občine pri čemer se je inšpekcijski nadzor izvajal
prioritetno na področju vzdrževanja in varstva občinskih javnih cest in poti in vzdrževanja
čistoče na javnih površinah ter ravnanja s komunalnimi odpadki.
Podobno kot v drugih občinah Medobčinski inšpektorat, zaradi intenzivnega in rednega
izvajanja inšpekcijskega nadzora v prejšnjih letih, na področju ravnanja s komunalnimi odpadki,
ob rednih inšpekcijskih pregledih na nadzorovanem območju občine Lenart, ni ugotovil večjih
nepravilnosti na področju nepravilnega ravnanja z odpadki, saj pooblaščeni izvajalec javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Lenart, podjetje Saubermacher
Slovenija d.o.o., redno skrbi za odvoz ločenih frakcij odpadkov ter redno vzdržuje čistočo na
lokacijah za ločeno zbiranje odpadkov.
Medobčinski inšpektorat je obravnaval problematiko postavljenih posod za zbiranje odpadkov
na javni prometni površini v Gubčevi ulici v Lenartu, kjer je bil na kraju samem opravljen izredni
inšpekcijski pregled s predstavnikom občinske uprave občine Lenart in predstavnico
pooblaščenega izvajalca javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine
Lenart, podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o., kjer je bilo dogovorjeno, da se poskuša najti
nadomestna oziroma bolj primerna lokacija za postavitev navedenih posod za zbiranje
odpadkov. Primernost nadomestne lokacije preveri občinski urad občine Lenart, pooblaščeni
izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki pa obvesti uporabnike storitev javne
službe, glede nove lokacije za postavitev posod za zbiranje odpadkov. V skladu z dogovorom
se bo navedeno izvršilo v začetku letošnjega leta.
Za nepravilno odložene razne komunalne in njim podobne odpadke, ki so nezakonito odloženi
na zemljišču sredi gozda, ki se nahaja v naselju Zamarkova na območju nad bivšo restavracijo
Črni les, je Medobčinski inšpektorat že uvedel inšpekcijski postopek, kjer je bilo lastniku
zemljišča na katerem so nepravilno odloženi razni odpadki, poslano obvestilo o uvedbi
inšpekcijskega postopka in poziv k izjavi.
Medobčinski inšpektorat je prejeto prijavo glede domnevno nepravilnega ravnanja z
izrabljenimi vozili in ostanki vozil v naselju Zgornja Voličina, odstopil v pristojno reševanje
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Inšpektoratu RS za kmetijstvo in okolje.
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
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okolica javnih objektov in ustanov čista in urejena prav tako pa so bile čiste in urejene tudi
ostale javne površine.
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 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
inšpekcijskega ukrepanja. Medobčinski inšpektorat je nekajkrat uspešno ukrepal z pisnimi
opozorili lastnikom parcel zaradi razraščanja vegetacije v obcestni svet občinske ceste in s tem
posledično delno ovirane preglednosti na delih občinskih cest v naselju 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.
Na podlagi prejete prijave je bil uveden tudi inšpekcijski postopek v naselju Zavrh, kjer za
poseg v varovalni pas občinske javne ceste LC 203 431 (Gočova-Nadbišec-Zavrh) ni bilo
pridobljenega soglasja pristojnega občinskega organa občine Lenart za postavitev nizke
zaščitne lesene ograje. V omenjenem primeru je bilo zavezancu izdano pisno opozorilo in
določen rok za pridobitev soglasja od pristojnega občinskega organa občine Lenart za
postavitev nizke zaščitne lesene ograje, zavezanec pa si v določenem roku ni pridobil soglasja
od pristojnega občinskega organa občine Lenart, ampak je odstranil nizko zaščitno leseno
ograjo z varovalnega pasu občinske javne ceste, kar je bilo ugotovljeno na kraju samem ob
kontrolnem inšpekcijskem pregledu.
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.
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.
Na področju javnega reda in miru na območju občine Lenart je Medobčinski inšpektorat
ukrepal le nekajkrat v primerih, ko je šlo za neurejena in zaraščena zemljišča na ožjem delu
območja naselja Lenart, kjer je bilo lastnikom zemljišč izdano pisno opozorilo in jim bilo
odrejeno, da v določenem roku primerno uredijo in tudi primerno vzdržujejo svoja zemljišča. Ob
kontrolnih inšpekcijskih pregledih je bilo na kraju samem ugotovljeno, da so lastniki upoštevali
izdana opozorila, saj so neurejena in zaraščena zemljišča primerno uredili, tako, da so pokosili
visoko travo, divje rastje in plevel pa odstranili.
Medobčinski inšpektorat je obravnaval vse prejete prijave prijaviteljev in tudi prijave prevzete
na sedežu občine Lenart ter s predstavniki občinske uprave občine Lenart uspešno sodeloval
in sproti reševal nastalo problematiko.
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Pregled števila opravil in ukrepov v občini Lenart v Sl. Goricah v letu 2015

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI)
TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI
IZDAN POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN
ZIN)
IZDANE UREDITVENE ODLOČBE
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU
IZDANI SKLEPI
IZDANE ODREDBE
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI
DOPISI, ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV
PREKRŠKOVNI POSTOPKI
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZDANI PLAČILNI NALOGI
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU
IZREČENI OPOMINI
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
USTAVITEV POSTOPKA
IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE
PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR
IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE
S KUPAJ
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Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva in varnostna
ocena

Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih
pravil
V letu 2015 so občinski redarji na območju Občine Lenart obravnavali 71 kršitev zoper varnost
cestnega prometa, za katere so izrekli globe. Opozorilo kršiteljem so občinski redarji izrekli v
31 primerih.
Prav tako so občinski redarji v 10 primerih obravnavali zapuščeno vozilo.
V primerih s področja ustavljanja in parkiranja vozil so bili ugotovljeni naslednji prekrški:
nepravilno oz. nedovoljeno parkiranje na mestih za invalide, nepravilno parkiranje na delu
ceste, kjer vozilo predstavljalo oviro, saj je bilo parkirano manj kot 3 m do nasprotnega roba
vozišča ali neprekinjene vzdolžne črte ter nepravilno parkiranje v nasprotju s prometno
signalizacijo. Med slednje sodi predvsem neupoštevanje pravil o dostavi na avtobusni postaji v
Lenartu.
Iz naslova glob je bilo v letu 2015 na račun Občine Lenart plačanih 4.488,65 €.
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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 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.
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.
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OBČINA LOVRENC NA POHORJU
Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Lovrenc na Pohorju izhaja iz programa
dela za leto 2014, kateri temelji na:
- Odloku o ustanovitvi skupnega organa, kjer je določen ključ obveznosti in s tem posledično
tudi mesečne prisotnosti občinskega inšpektorja,
- Predvidenih aktivnostih, katere so določijo glede na vodenje postopkov iz prejšnjih let,
nedokončanih inšpekcijskih postopkih iz leta 2013, skupnega dogovora o aktivnostih med
občinsko upravo občine in inšpekcijo, ter splošnimi navodilu občinske uprave občine tekom
leta.
Aktivnosti inšpekcijskega dela so bile usmerjene na reševanje prijav, ki se bile evidentirane na
sedežu občinske uprave občine Lovrenc na Pohorju ali neposredno vložene na sedežu
Medobčinskega inšpektorata v Mariboru.
V občini Lovrenc na Pohorju je bil v letu 2014 inšpekcijski nadzor zasnovan tako, da so se 1 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.
Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki inšpekcija ugotavlja, da so aktivnosti občinske
uprave, izvajalca gospodarske javne službe, kot tudi inšpekcije, ki je v preteklem obdobju s
potrebnimi inšpekcijskimi ukrepi izvedla vključevanje vseh gospodinjstev v sistem ravnanja z
odpadki, pripeljale do tega, da tudi v letu 2015 morebitnih kršitev ni bilo zaznati. Tako je bilo na
rednih pregledih sproti ugotavljano, da pobiranje in odvoz odpadkov iz vseh gospodinjstev na
območju občine poteka redno in brez večjih težav. Tudi morebitnega odlaganja odpadkov v
naravno okolje inšpekcija ni zaznala, ni pa bila evidentirana tudi nobena prijava iz tega
naslova.
Podobno stanje ugotavblja inšpekcija na področju vzdrževanja čistoče na javnih površinah, ki
so bile tekom leta redno vzdrževane, čiste in urejene tako, da ni bilo potrebno ukrepanje
inšpekcije.
Na področju izvajanja inšpekcijskega nadzora nad vzdrževanjem in varstvom občinskih javnih
cest in poti je inšpekcija opravila več različnih aktivnosti. Zaradi spravila lesa in onesnaževanja
vozišča ter povzročitve poškodb na cesi in cestni opremi je bil tako opravljen komisijski pregled
lokalne ceste Slapnica – Cigelnica – Štancar na podlagi katerega je bilo Gozdnemu obratu
Lovrenc na Pohorju odrejeno, da sanira nastale poškodbe in počisti vozišče, mulde in obcestne
jarke. Zaradi podobnih razlogov pri izvedbi del na javni poti Ruta v smeri železniške postaje
Ruta v zvezi z zagotovitvijo signalno varnostnih naprav na železniški progi Maribor – Prevalje
je bila izvajalcu del podjetju Veltrag – Dom d.o.o. iz Prebolda odrejena sanacija poškodb na
vozišču in muldah.
Na podlagi prijave je bil opravljen tudi pregled dela občinske ceste Stara cesta na Jodl, na
kateri je ob izvajanju del v režiji Elektro Maribor prišlo do poškodb ceste. Po končanem
inšpekcijskem postopku je izvajalec del saniral poškodbe, popravil bankine in počistil obcestne
jarke in vozišče. Zaradi potrebe po sanaciji udarnih jam na Kovaški cesti pa je bilo odrejeno
občini krpanje udarnih jam.
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Ob navedenem je inšpekcija nekaj krat ukrepala z opozorili pri fizičnih osebah in tudi pri
upravljavcu javnih cest zaradi obreza grmovnic in vejevja visoko raslih dereves, ki je segalo v
svetli profil občinskih javnih cest in poti. Tako kot v preteklih letih pa se je zimska služba
izvajala v zadovoljivem obsegu saj prijav iz tega naslova inšpekcija ni obravnavala.
Enako stanje je bilo na področju izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja odpadnih voda kjer inšpekcija prav tako ni evidentirala nobene prijave, bil pa je
opravljen izredni inšpekcijski pregled v podjetjih Marles hiše d.o.o., DE Lovrenc na Pohorju pri
čemer pa ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.
Ob navedenih aktivnostih je inšpekcija obravnavala še nekaj različnih zadev s področja
vzdrževanja vegetacije, oglaševanja in priključevanja na vodovodno omrežje. Po posredovanju
inšpekcije so bile vse zadeve iz pristojnosti občinske inšpekcije ustrezno rešene v dveh
primerih pa so bile prijave odstopljene drugim stvarno pristojnim inšpekcijskim službam.
Številčni pregled opravil in ukrepov v občini Lovrenc na Pohorju v letu 2015

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI)
TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI
IZDAN POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN
ZIN)
IZDANE UREDITVENE ODLOČBE
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU
IZDANI SKLEPI
IZDANE ODREDBE
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI
DOPISI, ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV
PREKRŠKOVNI POSTOPKI
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZDANI PLAČILNI NALOGI
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU
IZREČENI OPOMINI
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
USTAVITEV POSTOPKA
IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE
PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR
IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE
S KUPAJ
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Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva ter varnostna
ocena

Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih
pravil
V letu 2015 so občinski redarji v občini Lovrenc na Pohorju s področja varnosti cestnega
prometa obravnavali 1 prekršek, za katere so izrekli globo in 1 prekršek, za katerega so izrekli
opozorilo.
Iz naslova glob je bilo v letu 2015 na račun občine Lovrenc na Pohorju plačanih 120,00 €. Prav
tako je bilo v letu 2015 na račun občine Lovrenc na Pohorju plačanih 30,00 € sodne takse
prekrškovnega organa za izrek opomina.
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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. Čeprav ni kazalnikov, ki bi pokazali
ustreznost nadzorov, se v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Maribor zavedamo, da
moramo z njimi nadaljevati in pri tem okrepiti tudi sodelovanje s Policijo. Le tako nam bo
uspelo postopke izvajati kompleksno in učinkovito.
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OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata
Program dela v občini Miklavž na Dravskem polju izhaja iz letnega programa dela za leto 2015,
kateri temelji na:
- Odloku o ustanovitvi skupnega organa, kjer je določen ključ obveznosti in s tem posledično
tudi mesečne prisotnosti občinskega inšpektorja,
- Predvidenih aktivnostih, katere so določijo glede na vodenje postopkov iz prejšnjih let,
nedokončanih inšpekcijskih postopkih iz leta 2014, skupnega dogovora o aktivnostih med
občinsko upravo občine Miklavž na Dravskem polju in občinsko inšpekcijo, ter splošnimi
navodilu občinske uprave občine tekom leta.
Program izvajanja inšpekcijskega nadzora na območju občine Miklavž na Dravskem polju se je
izvajal štiri krat mesečno, kot izhaja iz ustanovitvenega akta, glede delitve stroškov med
občinami ustanoviteljicami. Program dela je zasnovan tako, da se fizično pregledajo vsi kraji in
zaselki na območju občine najmanj 1 x na mesec.
Aktivnosti inšpekcijskega dela obsegajo več vrst nadzora in vodenja postopkov:
- Vodenje inšpekcijskih postopkov, v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Zakonu
o splošnem upravnem postopku, kateri obsegajo reševanje prijav, katere se evidentirajo
bodisi na sedežu občinske uprave občine, bodisi so neposredno vložene na sedežu
inšpektorata, oz. neposredne ugotovitve inšpektorja ob rednih pregledih.
- Vodenje prekrškovnih postopkov v skladu z Zakonom o prekrških in Zakonu o splošnem
upravnem postopku.
Poročilo o delu za leto 2015 je predstavljeno po posameznih področjih dela, katera so se
praksi najpogosteje nadzorovala.
Na področju nadzora nad ravnanjem z odpadki je inšpekcija izvajala nadzor nad odlaganjem
nepravilnim ravnanjem odpadkov v naravno okolje, ločenim zbiranjem odpadkov na izvoru,
vključenostjo uporabnikov v sistem ravnanja z odpadki in predajo odpadkov izvajalcu ravnanja
z odpadki.
V letu 2015 je Medobčinski inšpektorat na področju nadzora ravnanja z odpadki inšpekcijsko
ukrepal na dveh področjih, in sicer na preventivnem ravnanju, kjer so se v sodelovanju z
pooblaščenim izvajalcem obvezne gospodarske službe ravnanja z odpadki JP Snaga Maribor
izvajali nenapovedani inšpekcijski pregledi pri povzročiteljih. To se je izvajalo predvsem pri
gospodarskih družbah oz. pri podjetnikih, kjer je bilo pričakovati ali večje količine posameznih
vrst odpadkov ali neprimerno ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov. Pri pregledih večjih
nepravilnosti ni bilo zaznati, se pa je ob pregledih preventivno svetovalo glede primerne
velikosti posameznih vrst embalaže, primernega skladiščenja in ravnanja z odpadki v času do
odvoza, kot tudi glede ločevanja posameznih vrst odpadkov.
Drugo področje inšpekcijskega ukrepanja je bilo na področju prijav in ugotovljenih
nepravilnostih, kjer se je z uvedbo inšpekcijskih postopkov z izdajo odločb ali odredb odrejalo
odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti. Družba Snaga, ter tudi občinska uprava Občine Miklavž
na Dravskem polju, je Medobčinski inšpektorat redno obveščala o ugotovljenih nepravilnostih,
katere so pri svojem delu sami ugotovili (nezadostno število posod pri posameznih
uporabnikih, odlaganje odpadkov v neprimerni embalaži, kot tudi odlaganje odpadkov v
naravno okolje).
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V letu 2015 je bilo uvedenih več postopek s področja ravnanja z odpadki:
- Odloženi odpadki ob robu gozdne ceste v gozdu med Miklavžem in Skokami. Med odpadki
so bili predvsem kosovni odpadki. Na osnovi pregledanih odpadkov ni bilo mogoče
ugotoviti kršitelja.
- Odpadki odloženi v gozdu med Miklavžem in Dobrovci, kjer so se med odloženimi odpadki
našli določeni dokazi, kateri so nakazovali izvor odpadkov. V uvedenem prekrškovnem
postopku ni bilo mogoče ugotoviti dejanskega kršitelja, saj so dokazi med odpadki
nakazovali na določeno skupno gospodinjstvo, ne pa na posamezne osebe. Odpadki so bili
še med vodenjem postopka odstranjeni, očitno s strani oseb, zoper katere se je vodil
postopek.
- Ob gozdni cesti v naselju Miklavž (proti Rogozi) je bila najdena manjša količina različnih
odpadkov, med njimi tudi določeni dokazi o kršitelju. Zoper domnevnega kršitelja je uveden
prekrškovni postopek, kateri še ni zaključen.
- Na Ptujski cesti je bilo ugotovljeno odlaganje posameznih odpadkov v neprimerno
embalažo (nedovoljene vreče), katere izvajalec odvoza odpadkov ni odpeljal. Zoper
lastnika je bil uveden postopek odstranitve teh odpadkov, ter naložitev večje kapacitete
posod za odpadke.
- V bližini arheološkega spomenika »rimske gomile«, kjer je primerno mesto za ustavljanje
vozil predvsem tranzitnega prometa, so bile večkrat najdeni odloženi odpadki. Šlo je za
manjše odpadke (smeti), ki so se odlagali ob nameščenem košu za odpadke.
- Določena problematika ostaja tudi glede neprimernega odlaganja odpadkov ob ograji
Zbirnega centra Miklavž. Ta problematika se rešuje skupaj z režijskim obratom občine
Miklavž, kjer se redno pregledajo najdeni odpadki in v kolikor so med njimi določeni
odpadki, na podlagi katerih bi bilo mogoče izslediti kršitelja, se to posreduje inšpekciji.
Problematika nedovoljenega odlaganja odpadkov, katera je sicer podobna tudi v ostalih
občinah je v tem, da se prijavitelji velikokrat ne želijo izpostaviti in pričati kot priče v postopkih.
Zato se ob zanikanju domnevnih kršiteljev in zgolj ob posrednih dokazih, vse prevečkrat
morajo tako inšpekcijski kot tudi prekrškovni postopki ustaviti.
Sklepna ugotovitev na področju ravnanja z odpadki za leto 2015 je:
- da je celovito ravnanje z odpadki na območju občine primerno urejeno,
- da se sicer še pojavljajo posamezni primeri nedovoljenega odlaganja odpadkov,
- da praktično ni več zavezancev, ki niso vključenih v sistem ravnanja z odpadki,
- da se tako pri pravnih osebah, kot tudi pri fizičnih primerno ločujejo odpadki na izvoru,
- da se je v večstanovanjskih objektih povečal delež ločeno zbranih odpadkov, čeprav je še
vedno slabše, kot pri individualnih objektih.
- velika odzivnost režijskega obrata občine Miklavž na Dravskem polju pri odpravi manjših
nepravilnosti pri ravnanju z odpadki je pripomoglo, da se je izboljšalo skupno stanje na
področju ravnanja z odpadki in čistoče javnih in drugih površin.
Na področju vzdrževanja in varstva občinskih javnih cest in poti je Medobčinski inšpektorat v
preteklem letu v skladu z Zakonom o cestah, Odlokom o občinskih cestah, Odlokom o
kategorizaciji občinskih cest, Pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih
cestah in ovir v cestnem prometu, Pravilnikom o projektiranju cest, Pravilnikom o vrstah
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest ter Pravilnikom o
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najpogosteje vodil postopke zaradi:
- razraščanja vegetacija, katera je rasla v svetli profil cest in s tem ovirala preglednost
- poškodovanja prometne signalizacije,
- pomanjkljive prometne signalizacije ob zaporah cest,
- postavitve različnih ovir v cestni svet občinskih cest,
- zasedbe javnih površin brez ustreznega soglasja občinske uprave
- posegov na občinske ceste brez ustreznega soglasja občinske uprave
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Na območju Krajevne skupnosti Dobrovce je bil uveden postopek v Kašperjevi ulici zaradi
seganja vej drevesa v svetli profil občinske ceste, ter posledično odstranitve celotnega
drevesa. Ob izgradnji pločnika v naselju Dobrovce, je bil uveden postopek za odstranitev
različnega vejevja in grmičevja iz opuščene parcele, katerih vejevje je segalo v pločnik.
Ob rekonstrukciji ceste skozi naselje Dobrovce je Medobčinski inšpektorat večkrat izvajal
nadzor nad postavitvijo ustrezne prometne signalizacije ob delni ali popolni zapori ceste, saj
večkrat prometna signalizacija ni »sledila« dejanskemu stanju na cestah.
Na podlagi prijave se je izvedel pregled in opravila meritev fizičnih ovir (grbin oz. tako
imenovanih »ležečih policajev«) za umirjanje prometa na cestah. Preverjala se je višina in
širina grbin ter najvišja omejitev hitrosti na posameznem odseku ceste, saj so dovoljene
dimenzije grbin soodvisne od dovoljene hitrosti na cesti. Ob pregledu ni bilo ugotovljeno
odstopanj od veljavnih predpisov.
Na območju Krajevne skupnosti Skoke sta bila uvedena dva postopka za obrez žive meje. V
enem primeru je živa meja zakrivala preglednost v križišču občinskih cest, v drugem primeru
pa je segala v svetli profil cestišča. Uveden je bil postopek zaradi poškodovanega prometnega
znaka, katerega je režijski obrat takoj odpravil.
Tudi na območju KS Skoke je bilo opravljenih več inšpekcijskih pregledov zaradi cestnih zapor
in postavitve prometne signalizacije ob izgradnji ceste.
Na območju KS Miklavž so bili zoper lastnike zemljišč, zaradi odstranitve vejevja, uvedeni štirje
postopki v Ekartovi ulici, ter trije v Ulici ob gozdu. V inšpekcijskem postopku so vsi zavezanci
vejevje primerno obrezali, oz. odstranili vegetacijo.
V Ekartovi ulici je bil uveden inšpekcijski postopek zaradi zakrivanja prometnega znaka z
vegetacijo, prav tako je bila v Antoličičevi ulici v inšpekcijskem postopku odstranjena bodeča
žica in dva kovinska količka iz območja cestnega sveta.
Pristojnost vzdrževanja, nadzora in izvajanja del, zaradi zagotovitve varnega odvijanja prometa
je določena v Pravilniku o vrstah vzdrževanja del na javnih cestah in nivoju rednega
vzdrževanja javnih cest, kjer so določene pristojnosti in obveznosti tako upravljavca cest, kot
izvajalca rednega vzdrževanja.
Dosledno upoštevanje tega predpisa zagotovo po eni strani posega v posamezne postavke
občinskih proračunov, po drugi strani pa zagotavlja jasno razmerje obveznosti in pravic
lastnikov zemljišč ob občinskih cestah, kot tudi pravic in dolžnosti izvajalcev rednega
vzdrževanja občinskih cest, kar se največkrat izkazuje ravno pri zagotavljanju prostega profila
cest in preglednosti.
V mesecu septembru in oktobru je Medobčinski inšpektorat, v okviru nacionalne akcije
»Pešec« opravil pregled stanja prometne signalizacije na javnih cestah, katera označuje
najšibkejše udeležence v prometu (prehodi za pešce, šole, otroci na cestah). Pregledi so se
izvajali v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
Poudarek pregledov je bilo stanje prometne signalizacije predvsem v bližini šol in vrtcev, oz.
drugih objektov, kjer je večja koncentracija gibanja peščev. Pregledana je bila prometna
signalizacija (označitev koridorjev za pešce, označitev prehodov za pešce, osvetlitev prehodov
za pešce, označitev bližine šole) širše okolice Osnovne šole in vrtca v Miklavžu ter v
Dobrovcih. Ugotovljeno je bilo, da je postavljena prometna signalizacija v skladu s predpisi.
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Problematika zaraščenih zemljišč, neizvajanja sanitarne košnje, katera je bila že v preteklih
letih večkrat izpostavljena in obravnavana, se je v letu 2015 izboljšala, saj je bil v letu 2014
sprejet ustrezni občinski odlok, v katerem je bila ta problematika urejena in s tem podana
pravna podlaga za ukrepanje.
V letu 2015 je Medobčinski inšpektorat obravnaval primer zemljišča v naselju Miklavž, kjer je
bila predvidena gradnja večjega naselja, vendar so se dela ustavila in je ostal golosek nekoč
gozda in se površina obrašča. Glede na izredno razpršeno lastništvo teh zemljišč in v naravi
nejasnih meja posameznih parcel, je izredno težko ukrepati in nalagati obveznosti
posameznim lastnikom.
V ulici Na ilovicah je bila lastniku odrejena sanitarna košnja zemljišča in odstranitev odpadkov,
kar je lastnik tudi izvedel. V naselju Skoke je Medobčinski inšpektorat dvakrat posredoval glede
obreza žive meje med sosedi. V enem primeru je bil odrejen obrez žive meje, v drugem
primeru se je izkazalo, da prijava in dejansko stanje nista točna in ni bilo pogojev za uvedbo
inšpekcijskega postopka.
Medobčinski inšpektorat je na podlagi različnih prijav opravil več pregledov, kjer se je v
nadaljevanju postopkov ugotovilo, da ali so prijave netočne (lažne), bodisi, da je predmetna
zadeva iz pristojnosti drugih služb. Te zadeve so bila odstopljene pristojnih službam v
pristojno reševanje:
- Antoličičeva ulica – parkiranje tovornih vozil,
- Odlaganje, oziroma ne odstranitve večje količine vejevja, po izvedenih gozdarskih delih v
gozdu v Miklavžu,
- Gradnja nadstrešnice za osebno vozilo v naselju Miklavž,
- Domnevni hrup iz klimatske naprave nameščene na objektu v naselju Skoke,
- Delno porušen stanovanjski objekt v naselju Dobrovce.
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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Število opravil in ukrepov v občini Miklavž na Dravskem polju v letu 2015

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI)
TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI
IZDAN POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN
ZIN)
IZDANE UREDITVENE ODLOČBE
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU
IZDANI SKLEPI
IZDANE ODREDBE
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI
DOPISI, ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV
PREKRŠKOVNI POSTOPKI
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZDANI PLAČILNI NALOGI
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU
IZREČENI OPOMINI
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
USTAVITEV POSTOPKA
IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE
PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR
IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE
S KUPAJ
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Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva ter varnostna
ocena
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih
pravil
V letu 2015 so občinski redarji v občini Miklavž na Dravskem polju s področja varnosti
cestnega prometa obravnavali 4 prekrške, v katerih so kršiteljem izrekli globe. Vsi so bili s
področja nepravilnega ustavljanja in parkiranja. V letu 2015 je bilo enemu kršitelju izrečeno
opozorilo. V občini Miklavž na Dravskem polju je bilo opravljenega največ nadzora na
parkirišču pri občini, pri osnovni šoli v Miklavžu in na Ptujski cesti v Miklavžu.
V letu 2015 so občinski redarji prav tako obravnavali 2 zapuščeni vozili.
Iz naslova izrečenih glob je bilo v letu 2015 na račun občine Miklavž na Dravskem polju
plačanih 425,00 €.
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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 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. V mesecu februarju so občinski redarji sodelovali pri izvedbi prireditve na cesti – pustne
povorke in pri tem skrbeli za varnost udeležencev prireditve.
Predstavnika Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor pa sta sodelovala tudi pri
izvedbi predavanja za starejše občane, ki ga je organiziral svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu.
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
popoldanskem in večernem času, v okolici osnovnih šol in vrtcev. Pri nadzoru kršitev niso
zaznali.
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OBČINA PESNICA
Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Pesnica je pripravljeno na osnovi
programa dela za leto 2015, ki temelji na Odloku o ustanovitvi skupnega organa, kjer je
določen ključ obveznosti in s tem posledično tudi mesečna prisotnost inšpektorja na območju
občine ter aktivnostih inšpekcije pri reševanju nedokončanih inšpekcijskih postopkih uvedenih
v letu 2014 in usmeritvami občinske uprave občine Pesnica pri reševanju posameznih zadev
tekom leta.
Aktivnosti inšpekcijskega dela so bile usmerjene na reševanje prijav, ki se bile evidentirane na
sedežu občinske uprave občine Pesnica ali neposredno vložene na sedežu Medobčinskega
inšpektorata v Mariboru.
V občini Pesnica se je v letu 2015 inšpekcijski nadzor izvajal tako, da so se tedensko izvajali
pregledi po vseh naseljih in zaselkih na območju občine pri čemer se je inšpekcijski nadzor
izvajal prioritetno na področju vzdrževanja in varstva občinskih javnih cest in poti, vzdrževanja
čistoče na javnih površinah in ravnanja s komunalnimi odpadki ter nad odvajanjem odpadnih
vod in priključevanja posameznih individualnih objektov na javno kanalizacijsko omrežje.
Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki je inšpekcija, tako kot v preteklih letih, redno
izvajala inšpekcijski nadzor, pred vsem v naselju Pesnica, Jarenina, Jakobski dol in Pernica.
Pri tem je bila potrebna pozornost usmerjena tudi na nadzor divjega odlaganje odpadkov v
naravno okolje, zlasti ob občinskih javnih cestah in poteh.
Ob tem je inšpekcija ugotovila nekaj nepravilnosti v zvezi z vključevanjem v sistem ravnanja s
komunalnimi odpadki kakor tudi v zvezi z nepravilnim odlaganjem odpadkov, za kar so bili
izvršeni potrebni inšpekcijski ukrepi. Tako je inšpekcija obravnavala vključevanje le dveh
gospodinjstev v sistem ravnanja z odpadki v Gačniku.
Prav tako je inšpekcija obravnavala nepravilno odlaganje komunalnih odpadkov v gozdu med
Vukovjem in Zg. Partinjem, na opuščenem delu državne ceste pri Perniškem jezeru, v
podvozu avto ceste Maribor – Murska sobota – Lendava pri Pesniškem dvoru, pred
prehpodom čez železniško progo na Ranci ter ob krajevni javni cesti v Dobrenju. V skladu z
Zakonom o varstvu okolja je bila v vseh teh primerih odrejena odstranitev odpadkov lastnikom
oziroma drugim upravljavcem nepremičnin.
Ob teh primerih je inšpekcija obravnavala tudi en primer odlaganja manjše količine odpadnega
gradbenega materiala. Predmetna zadeva je bila odstopljene v reševanje stvarno pristojnemu
Inšpektoratu RS okolje, ki je izvršil potrebne ukrepe.
Na področju izvajanja nadzora občinskih javnih cest in poti je inšpekcija, tako kot v preteklih
letih, redno vršila inšpekcijski nadzor izvajanja rednega vzdrževanja in posegov v občinske
javne ceste in poti. Pri tem se ugotavlja, da bi bilo na posameznih odsekih cest, ki so bile
zgrajene tudi pred 30 leti in so danes v zelo slabem stanju, nujno potrebno izvesti večja
investicijsko vzdrževalna dela. Res pa je, da je na območju občine še vedno tudi več
kilometrov makadamskih javnih poti, ki bi jih prav tako bilo potrebno zgraditi. Pri tem je
potrebno poudariti, da inšpekcija občini ne more odrediti izvedbo investicijsko vzdrževalnih del,
kot je to zahtevalo nekaj prijaviteljev takšnih in drugačnih nepravilnosti na javnih cestah. Lahko
pa odredi izvedbo vzdrževalnih del v skladu z veljavnim Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del
na javnih cestah, z namenom zagotovitve prevoznosti po le teh. Izvedba takšnih vzdrževalnih
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del pa je bila, zaradi zagotovitve prometne varnosti in odškodninske odgovornosti upravljavca
cest, s strani Režijskega obrata sproti izvajana v odvisnosti od zagotovitve potrebnih finančnih
sredstev.
Sicer pa je inšpekcija obravnavala tudi odstranitev ovir, ki so zakrivale preglednost na cesti na
Ranci ter obrezovanje in obsekovanje vejevja dreves, ki je segalo svetli profil javne ceste v
Jelenčah ter na Jareninskem vrhu. Zaradi prekopov cest na območjih križanj železniške proge
in občinskih javnih cest v Pesnici in na Ranci, za potrebe izgradnje železniške infrastrukture pa
je bila Slovenskim Železnicam odrejena pridobitev ustreznega soglasja upravljavca ceste in
fizična sanacija prekopov.
Na tem področju kaže omeniti sprejetje novega Pravilnika o prometnih signalizaciji in prometni
opremi na cestah (Ur. list RS, št. 99/2015), ki je začel veljati 20.12.2015, začne pa se
uporabljati v 6 mesecih od njegove uveljavitve. Za občine je pomembno določilo 3. alineje 2.
odstavka 79. člena pravilnika, ki določa, da je v dvanajstih mesecih od začetka uporabe tega
pravilnika potrebno odstraniti prometne znake I-6, I-7, I-9, I-21, I-31, I-34, I-35, II-16, II-31, II36, II-37, III-20, III-52, III-55, III-70, III-71, III-108, III-109 in III-110 iz Pravilnika o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, ker jih novi pravilnik ukinja.
Zaradi sprejetja tega pravilnika in določitve nekaterih novih prometnih znakov, ki jih do sedaj ni
bilo v veljavi, bo z namenom zagotovitve prometne varnosti na nivojskih prehodih zlasti na
Ranci, potrebno izdelati ustrezen novi elaborat postavitve prometne signalizacije in novo
signalizacijo postaviti ter hkrati odstraniti eksperimentalno postavljeno opozorilno signalizacijo,
ki jo je po intervenciji ministra pred nekaj leti postavila DRSC.
Na področju o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda je Medobčinski inšpektorat
na podlagi prejetega seznama lastnikov objektov, ki ga je pripravil izvajalec javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, Komunalno podjetje Nigrad
d.d., v letu 2013 in 2014 uvedel večje število inšpekcijskih postopkov v zadevi priključitve teh
objektov na javno kanalizacijsko omrežje v naseljih Pesnica, Pesniški dvor, Pernica in Vosek.
Vsi ti postopki so bili v preteklem obdobju zaključeni, ostalo pa je še nekaj nedokončanih
postopkov v naseljih Vosek in Pernica zaradi potrebe po ustanovitvi služnosti na zemljiščih, ki
so v lasti drugih oseb, po katerih pa bi bilo potrebno položiti cevi za izvedbo priključka .
Na ostalih področjih inšpekcijskega nadzora opredeljenih s predpisi občine, inšpekcija v letu
2014 ni evidentirala večjih kršitev, saj je inšpekcija z rednimi pregledi in redno prisotnostjo na
terenu ter po potrebi z izrečenimi opozorili, zagotavljala ustrezen red in spoštovanje teh
predpisov.
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Število opravil in ukrepov v občini Pesnica v letu 2015

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI)
TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI
IZDAN POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN
ZIN)
IZDANE UREDITVENE ODLOČBE
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU
IZDANI SKLEPI
IZDANE ODREDBE
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI
DOPISI, ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV
PREKRŠKOVNI POSTOPKI
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZDANI PLAČILNI NALOGI
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU
IZREČENI OPOMINI
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
USTAVITEV POSTOPKA
IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE
PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR
IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE
S KUPAJ
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Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva ter varnostna
ocena
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih
pravil
V letu 2015 so občinski redarji v občini Pesnica s področja varnosti cestnega prometa
obravnavali 6 kršitev, vse s področja nepravilnega ustavljanja in parkiranja vozil.
V 4 primerih so občinski redarji kršiteljem izrekli globo s plačilnimi nalogi, v 2 primerih pa so
občinski redarji kršiteljem izrekli opozorilo.
Prav tako so občinski redarji obravnavali 2 primera zapuščenih vozil.
Iz naslova glob je bilo v letu 2015 na račun občine Pesnica plačanih 245,00 €. Prav tako je
bilo prejeto plačilo v višini 40,00 € iz naslova sodne takse prekrškovnega organa za izrek
globe z odločbo o prekršku po vloženem ugovoru zoper plačilni nalog.
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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.
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OBČINA RAČE - FRAM
Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata
V Občini Rače – Fram je bilo v preteklem letu opravljenih skupaj 261 inšpekcijskih pregledov
(rednih, izrednih, kontrolnih). Inšpektor je bil na območju prisoten najmanj 3 x na mesec, v
primeru prejetih prijav še pogosteje in vsakokrat pregledal posamezna območja po področjih
nadzora v skladu s svojimi pristojnostmi.
Na področju nadzora nad občinskimi cestami je bil opravljen inšpekcijski pregled v Zgornji
Gorici na podlagi prejete prijave v zadevi domnevnega ogrožajočega drevesa ob občinski cesti,
vendar nepravilnosti ni bilo ugotovljenih. V ulici Stara gora je inšpektorat obravnaval prijavo v
zadevi razraščene vegetacije v svetli profil občinske ceste, katera je bila po izrečenem
opozorilu v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, primerno obrezana.
Prav tako je v ulici Stara gora inšpektorat obravnaval prijavo v zadevi gradnje ograje v
varovalnem pasu občinske ceste, za katero si je v teku inšpekcijskega postopka investitor
pridobil ustrezno soglasje upravljavca občinskih cest, zato nadaljnjo inšpekcijsko ukrepanje ni
bilo potrebno.
V Podovi je bil na podlagi prejete prijave v zadevi zasedbe javne poti, uveden inšpekcijski
postopek, ki pa se nadaljuje v letu 2016.
Inšpektor je opravil inšpekcijski pregled v zadevi domnevno ogrožajočih smrek v Strmi ulici,
vendar je bila stranka napotena na civilno pravdo, saj so smreke, ki bi naj predstavljale
domnevno nevarnost rasle na zasebnem zemljišču in se nagibale na sosednje zasebno
zemljišče, za kar pa Medobčinski inšpektorat ni pristojen, da povzema ukrepe.
V Framu je bil uveden postopek zaradi nedovoljenega odvajanja meteornih voda na občinsko
cesto, za kar je bila lastniku zemljišča izdana inšpekcijska odločba, saj ni izvršil opozorila
inšpektorja. Po vročeni odločbi je iztok meteornih voda ustrezno saniral in preprečil njihovo
nadaljnjo iztekanje na cesto.
V Morju je bil uveden postopek zaradi razraščene vegetacije v svetli profil cestišča, katero pa
je lastnica zemljišča primerno obrezala po opozorilu inšpektorja. V Kopivniku je bil opravljen
inšpekcijski pregled v zadevi postavitve ograje v varovalnem pasu občinske ceste, za katero je
lastnik objekta podal vlogo upravljavcu občinskih cest v občini Rače Fram za izdajo ustreznega
soglasja.
V mesecu septembru in oktobru je Medobčinski inšpektorat, v okviru nacionalne akcije
»Pešec« opravil pregled stanja prometne signalizacije na javnih cestah, katera označuje
najšibkejše udeležence v prometu (prehodi za pešce, šole, otroci na cestah). Pregledi so se
izvajali v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
Poudarek pregledov je bilo stanje prometne signalizacije predvsem v bližini šol in vrtcev, oz.
drugih objektov, kjer je večja koncentracija gibanja peščev. Pregledana je bila prometna
signalizacija (označitev koridorjev za pešce, označitev prehodov za pešce, osvetlitev prehodov
za pešce, označitev bližine šole) okolice Osnovne šole Rače in Osnovne šole Fram.
Ugotovljeno je bilo, da je postavljena prometna signalizacija v skladu s predpisi pri Osnovni šoli
Rače, pri Osnovni šoli Fram manjka prometni znak za označitev bližine šole, zato je bilo
odrejeno občinski upravi občine Rače - Fram, da se namesti manjkajoča prometna
signalizacija.
Zaključen je bil postopek vključitve v sistem odvajanja odpadnih vod v naselju Fram, kjer se je
zavezanec priključil na javno kanalizacijsko omrežje.
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Konec poročevalskega leta je bil na podlagi prejete prijave uveden inšpekcijski postopek zoper
lastnika zemljišča v Framu, ki je zaradi nedovoljene zasaditve vegetacije ob občinski cesti,
onemogočil polje preglednosti pri vključevanju iz stranske na prednostno cesto.
V poročevalskem letu so bili zaradi nedovoljenega odlaganja odpadkov uvedeni trije
prekrškovni postopki zoper domnevne kršitelje na podlagi najdenih dokumentov, en postopek
je bil ustavljen zaradi pomanjkanja dokazov. V Framu so bili najdeni nedovoljeno odloženi
nevarni odpadki, katerih reševanje je bilo odstopljeno pristojnemu Inšpektoratu za okolje in
prostor, kakor tudi primer iztekanja odpadnega olja iz avtomobila v naravno okolje.
Zaradi nedovoljenega odlaganja odpadkov v naselju Varta je bil na podlagi najdenih
dokumentov, uveden prekrškovni postopek zoper domnevnega kršitelja. V zadevi
neprimernega ravnanja z živalmi je inšpektorat prejeto prijavo odstopil v pristojno reševanje
Veterinarski inšpekciji.
Skozi vso leto je potekalo dobro in aktivno sodelovanje s predstavniki občinskih uradov ter z
predstavniki podjetij, ki izvajajo javno službo ravnanja z odpadki, vzdrževanja občinskih cest in
oskrbe s pitno vodo.
V prihodnje je potrebno usmeriti pozornost na obstoječe občinske predpise in jih prilagoditi
aktualnih spremembam zakonodaje, da se bo omogočil učinkovit in strokoven nadzor
Medobčinskega inšpektorata tudi v prihodnje.
Število opravil in ukrepov v občini Rače v letu 2015

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI)
TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI
IZDAN POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN
ZIN)
IZDANE UREDITVENE ODLOČBE
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU
IZDANI SKLEPI
IZDANE ODREDBE
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI
DOPISI, ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV
PREKRŠKOVNI POSTOPKI
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZDANI PLAČILNI NALOGI
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU
IZREČENI OPOMINI
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
USTAVITEV POSTOPKA
IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE
PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR
IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE
S KUPAJ
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Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva ter varnostna
ocena
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih
pravil
V letu 2015 so občinski redarji v občini Rače - Fram s področja varnosti cestnega prometa
obravnavali 23 kršitev zakonodaje, za katere so izrekli globe. Ugotovljeni prekrški so s
področja ustavljanja in parkiranja vozil (nedovoljeno parkiranje na mestih za invalide, na
pločniku ali pa na mestu, kjer je parkiranje časovno omejeno - bencinski servis Shell). V 3
primerih so kršiteljem izrekli opozorilo.
Največ nadzora je bilo sicer opravljenega na parkirišču pri tovarni Pinos v Račah, v okolici
pošte v Framu, v Turnerjevi ulici - na bencinskem servisu Shell, v Glaserjevi ulici in na
Grajskem trgu.
Občinski redarji so prav tako obravnavali 3 primere zapuščenih vozil.
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.
Iz naslova glob je bilo v letu 2015 na račun občine Rače - Fram plačanih 720,00 €, iz naslova
sodnih taks prekrškovnega organa pa 40,00 €.
2013
119

2014
72

2015
23

OPOZORILO

18

10

3

ZAPUŠČENO VOZILO

5

1

3

GLOBA

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.
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OBČINA RUŠE
Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Ruše je pripravljeno na osnovi programa
dela za leto 2015, ki temelji na Odloku o ustanovitvi skupnega organa, kjer je določen ključ
obveznosti in s tem posledično tudi mesečna prisotnost inšpektorja na območju občine ter
aktivnostih inšpekcije pri reševanju nedokončanih inšpekcijskih postopkih uvedenih v letu
2014 in usmeritvami občinske uprave občine Pesnica pri reševanju posameznih zadev tekom
leta.
Aktivnosti inšpekcijskega dela so bile usmerjene na reševanje prijav, ki se bile evidentirane na
sedežu občinske uprave občine Ruše ali neposredno vložene na sedežu Medobčinskega
inšpektorata v Mariboru.
V občini Ruše se je v letu 2015 inšpekcijski nadzor izvajal tako, da so se tedensko izvajali
pregledi po vseh naseljih in zaselkih na območju občine pri čemer se je inšpekcijski nadzor
izvajal prioritetno na področju vzdrževanja in varstva občinskih javnih cest in poti, vzdrževanja
čistoče na javnih površinah in ravnanja s komunalnimi odpadki ter nad odvajanjem odpadnih
vod in priključevanja posameznih individualnih objektov na javno kanalizacijsko omrežje.
Pri tem se ugotavlja je bila čistoča na javnih površinah v Občini Ruše, z redno angažiranostjo
Režijskega obrata, na zadovoljivem nivoju saj inšpekcija prijav iz tega naslova ni obravnavala.
Podobno stanje ugotavlja inšpekcija tudi na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.
Postopki vključevanja fizičnih in pravnih oseb v sistem ravnanja z odpadki, ki so jih inšpekcija
občinska uprava in tudi izvajalec izvajanja gospodarske javne službe dosledno izvajali v
preteklih letih so pripeljali do tega, da jer inšpekcija v letu 2015 obravnavala le 1 tovrstni primer
na Industrijski ulici. Je pa res, da se na območju občine občasno pojavljajo težave zaradi
kopičenja odpadkov na ekoloških otokih in pri več stanovanjskih objektih. Tako je inšpekcija v
preteklem letu obravnavala odlaganje oz. čiščenje ekoloških otokov v Bistrici ob Dravi in v
Rušah. Vzrok za takšno stanje je po mnenju inšpekcije v pogostosti odvoza odpadkov oz.
premajhnega volumna posod. Zaradi zahteve po odstranitvi teh odpadkov in čiščenju ekoloških
otokov so bile zato pooblaščenemu izvajalcu JP Snaga izdane ustrezne odredbe, ki jih je
izvajalec tudi izvršil.
Da ravnanje z odpadki poteka na zadovoljivem nivoju kaže tudi dejstvo, da inšpekcija v
preteklem letu ni obravnavala večjih kršitev divjega odlaganja komunalnih odpadkov v naravno
okolje. Kljub temu pa kaže omeniti divje odlaganje gradbenih, kosovnih in komunalnih
odpadkov ob potoku Lobnica v Smolniku in v gozdu na območju naselja Ruše, ki so bili na
zahtevo inšpekcije odstranjeni.
Na področju izvajanja nadzora nad vzdrževanjem in varstvom občinskih javnih cest in poti v
občini Ruše je bil izdano nekaj ureditvenih odločb za zamenjavo prometnih znakov z rumeno
osnovno barvo, ki so bili postavljena na osnovi Pravilnika o prometnih znakih na cestah (Ur.
list SFRJ št. 48/81, 59/81 in 17/85).Tako je bilo v letu 2015 zamenjano skupaj 13 prometnih
znakov in 7 dopolnilnih tabel.
V sklopu tako imenovane »akcije pešec«, ki je potekala v okvirju Agencije za varnost cestnega
prometa po celi Sloveniji in v katero je bil vključen tudi Medobčinski inšpektorat, pa je bil
opravljen pregled prometne signalizacije pri osnovni šoli v Rušah z namenom odprave
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morebitnih pomanjkljivosti pri postavitvi predpisane prometne signalizacije, vendar večjih
pomanjkljivosti pri tem ni bilo ugotovljenih.
Na tem področju kaže omeniti sprejetje novega Pravilnika o prometnih signalizaciji in prometni
opremi na cestah (Ur. list RS, št. 99/2015), ki je začel veljati 20.12.2015, začne pa se
uporabljati v 6 mesecih od njegove uveljavitve. Za občine je pomembno določilo 3. alineje 2.
odstavka 79. člena pravilnika, ki določa, da je v dvanajstih mesecih od začetka uporabe tega
pravilnika potrebno odstraniti prometne znake I-6, I-7, I-9, I-21, I-31, I-34, I-35, II-16, II-31, II36, II-37, III-20, III-52, III-55, III-70, III-71, III-108, III-109 in III-110 iz Pravilnika o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
Na področju odvajanja komunalnih odpadnih voda je inšpekcija po podlagi prijave Nigrada,
d.d., kot pooblaščenega izvajalca gospodarske javne službe koncem leta začela z uvedbo
večjega števila postopkov črpanja grezničnega blata. Razen tega je izdala ureditveno odločbo
zaradi priključitve lokala v Bezeni, na javno kanalizacijo, z rokom v letu 2015. Nigrad,
komunalno podjetje, d.d., pa je bil z dopisom inšpektorata obveščen, da je mora zavezance za
priključitev na javno kanalizacijo, pozvati pisno, da se morajo priključiti na kanalizacijsko
omrežje pod natančno določenimi pogoji priključitve pri čemer mora biti poziv vročen
zavezancem s priporočeno pošto in vročilnico.
Ob teh aktivnostih je inšpekcija opravila tudi ogled prijave v zvezi iztoka odpadnih voda v
Bistrici ob Dravi. Na osnovi pregleda je bilo stranki izdano pisno opozorilo, da je do priključitve
na javno kanalizacijo dolžna redno prazniti greznico, preko izvajalca javne službe, z izdanim
potrdilom in računom. Razen tega je bila Inšpektoratu RS za okolje OE Dravograd odstopljena
v pristojno reševanje prijava odvajanja odpadnih voda iz greznice večstanovanjske hiše v
potok Lobnico. Po zaslišanju domnevnega povzročitelja pa je bila urejena prijava v zvezi
ureditvijo odvodnjavanja padavinskih voda ob državni cesti in s tem preprečitve dostopa
prijaviteljice na njeno kmetijsko zemljišče.
Na ostalih področjih inšpekcijskega nadzora ni bilo zaznano večjih nepravilnosti, kaže pa
omeniti košnjo zaraščene parcele v Toledovi ulici pri podjetju Marles – hiše, d.o.o.,.
oglaševanje v času lokalnih volitev z »A« panojih postavljenih po pločnikih v Rušah. Na podlagi
opozorila inšpektorja, so bili panoji korektno prestavljeni, tako da niso ovirali prehoda pešcev.
Drugih kršitev ni bilo zaznati. Sicer pa se je inšpektor redno udeleževal sestankov Komisije za
reševanje problemov v cestnem prometu, ki so se zaključevali s terenskimi ogledi, opravljena
pa sta bila tudi razgovora s predstavniki PP Ruše z namenom izmenjave mnenj in izkušenj.
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Število opravil in ukrepov v občini Ruše v letu 2015

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI)
TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI
IZDAN POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN
ZIN)
IZDANE UREDITVENE ODLOČBE
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU
IZDANI SKLEPI
IZDANE ODREDBE
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI
DOPISI, ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV
PREKRŠKOVNI POSTOPKI
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZDANI PLAČILNI NALOGI
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU
IZREČENI OPOMINI
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
USTAVITEV POSTOPKA
IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE
PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR
IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE
S KUPAJ

64

REALIZACIJA
2015

289

4
16
8
9

74
15

415

Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2015

Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva ter varnostna
ocena
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih
pravil
V letu 2015 so občinski redarji v občini Ruše s področja varnosti cestnega prometa
obravnavali 4 prekrške, za katere so izdali globo. Občinski redarji pa so izrekli tudi opozorila
in sicer v 3 primerih.
Prav tako so občinski redarji obravnavali 1 zapuščeno vozilo.
Iz naslova glob je bilo v letu 2015 na račun občine Ruše plačanih 180,00 €, iz naslova sodnih
taks prekrškovnega organa pa 40,00 €.

GLOBA
OPOZORILO
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 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.

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.
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OBČINA SELNICA OB DRAVI
Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata
Poročilo o delu v občini Selnica ob Dravi goricah izhaja iz programa dela Medobčinskega
inšpektorata za leto 2014 in temelji na:
- Odloku o ustanovitvi skupnega organa, kjer je določen ključ obveznosti in s tem posledično
tudi mesečne prisotnosti občinskega inšpektorja,
- Predvidenih aktivnostih, katere so določijo glede na vodenje postopkov iz prejšnjih let,
nedokončanih inšpekcijskih postopkov iz leta 2014, skupnega dogovora o aktivnostih med
občinsko upravo občine in inšpekcijo, ter splošnimi navodilu občinske uprave občine tekom
leta.
Aktivnosti inšpekcijskega dela obsegajo reševanje prijav, ki se evidentirajo bodisi na sedežu
občinske uprave občine, bodisi neposredno vložene na sedežu inšpektorata.
Ob prijavah je program dela zasnovan tako, da so bili fizično pregledani vsi kraji in zaselki na
območju občine najmanj 4 x na mesec pri čemer je bil poudarek na nadzoru občinskih cest,
odlaganju komunalnih odpadkov in vzdrževanju čistoče na javnih površinah v občini.
S tem v zvezi inšpekcija ugotavlja, da je bila čistoča na javnih površinah, zagotavljana v okvirju
Režijskega obrata, na zadovoljivem nivoju saj inšpekcija prijav iz tega naslova ni obravnavala.
Podobno stanje velja tudi na področju ravnanja s komunalnimi odpadki kjer inšpektorat
ugotavlja, da zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov iz gospodinjstev na celotnem območju
občine poteka brez težav. Zaradi tega na rednih pregledih ni bilo ugotovljenih večjih
pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki bi zahtevale ukrepanje inšpekcije z izdajo inšpekcijskih
odločb in vodenjem prekrškovnih postopkov. Tako je inšpekcija le v dveh primerih z opozorili
odpravila manjše nepravilnosti na področju odlaganja odpadkov.
Na področju izvajanja nadzora nad vzdrževanjem in varstvom občinskih javnih cest in poti je
bila Občini Selnica ob Dravi izdana ureditvena odločba za zamenjavo osmih prometnih znakov
z rumeno podlago, ki so bili postavljena na osnovi Pravilnika o prometnih znakih na cestah (Ur.
list SFRJ št. 48/81, 59/81 in 17/85). Postavljeni pa sta bili tudi dve prometni ogledali in sicer v
Črešnjevcu in Spodnjem Slemenu.
V sklopu akcije » Pešec«, ki je potekala v okvirju Agencije za varnost cestnega prometa po celi
Sloveniji in v katero je bil vključen tudi Medobčinski inšpektorat, pa je bil opravljen tudi pregled
prometne signalizacije pri osnovni šoli v Selnici ob Dravi ter pri podružnični šoli na Sv. Duhu na
Ostrem vrhu z namenom morebitne odprave pomanjkljivosti pri postavitvi predpisane prometne
signalizacije pri šolah.
Na tem področju kaže omeniti tudi sprejetje novega Pravilnika o prometnih signalizaciji in
prometni opremi na cestah (Ur. list RS, št. 99/2015), ki je začel veljati 20.12.2015, začne pa se
uporabljati v 6 mesecih od njegove uveljavitve. Za občine je pomembno določilo 3. alineje 2.
odstavka 79. člena pravilnika, ki določa, da je v dvanajstih mesecih od začetka uporabe tega
pravilnika potrebno odstraniti prometne znake I-6, I-7, I-9, I-21, I-31, I-34, I-35, II-16, II-31, II-36,
II-37, III-20, III-52, III-55, III-70, III-71, III-108, III-109 in III-110 iz Pravilnika o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
Na področju odvajanja komunalnih odpadnih voda je inšpekcija obravnavala dve prijavi, ki sta
bili odstopljeni stvarno pristojnemu Inšpektoratu za okolje in prostor.
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Na ostalih področjih inšpekcijskega nadzora, kot so vzdrževanje zelenih površin, plakatiranje v
času volilne kampanje, urejanjem in vzdrževanjem pokopališč inšpekcija ni evidentirala večjih
kršitev. Kazalo pa bi urediti področje plakatiranja z ureditvijo ustreznih reklamnih tabel ali valjev
na avtobusnih postajališčih ali drugih javnih krajih, kjer se ugotavlja večja frekvenca ljudi.
Številčni pregled opravil in ukrepov v občini Selnica ob Dravi v letu 2015

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI)
TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI
IZDAN POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN
ZIN)
IZDANE UREDITVENE ODLOČBE
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU
IZDANI SKLEPI
IZDANE ODREDBE
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI
DOPISI, ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV
PREKRŠKOVNI POSTOPKI
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZDANI PLAČILNI NALOGI
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU
IZREČENI OPOMINI
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
USTAVITEV POSTOPKA
IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE
PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR
IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE
S KUPAJ
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Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva ter varnostna
ocena
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih
pravil
V letu 2015 so občinski redarji v občini Selnica ob Dravi s področja varnosti cestnega
prometa obravnavali 2 prekrška, za katera so izdali globo, enega voznika so pa opozorili. V
letu 2015 prav tako kot v predhodnih letih občinski redarji niso zaznali problematike
zapuščenih vozil.
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.
Iz naslova glob je bilo v letu 2015 na račun občine Selnica ob Dravi plačanih 80,00 €.
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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.
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 Viltuž. Pri nadzoru kršitev niso zaznali.

68

Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2015

OBČINA STARŠE
Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Starše je pripravljeno na osnovi
programa dela za leto 2015, ki temelji na Odloku o ustanovitvi skupnega organa, kjer je
določen ključ obveznosti in s tem posledično tudi mesečna prisotnost inšpektorja na območju
občine ter aktivnostih inšpekcije pri reševanju nedokončanih inšpekcijskih postopkih uvedenih
v letu 2014 in usmeritvami občinske uprave občine Starše pri reševanju posameznih zadev
tekom leta.
Aktivnosti inšpekcijskega dela so bile usmerjene na reševanje prijav, ki se bile
evidentirane na sedežu občinske uprave občine Starše ali neposredno vložene na sedežu
Medobčinskega inšpektorata v Mariboru.
V občini Starše se je v letu 2015 inšpekcijski nadzor izvajal tako, da so se 2 x na mesec
fizično pregledali vsi kraji in zaselki na območju občine pri čemer se je inšpekcijski nadzor
izvajal prioritetno na področju vzdrževanja in varstva občinskih javnih cest in poti in
vzdrževanja čistoče na javnih površinah ter ravnanja s komunalnimi odpadki.
Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki inšpekcija ugotavlja, da so aktivnosti občinske
uprave, izvajalca gospodarske javne službe kot tudi inšpekcije, ki je v preteklem obdobju s
potrebnimi inšpekcijskimi ukrepi izvedla vključevanje vseh gospodinjstev v sistem ravnanja z
odpadki, pripeljale do tega, da v letu 2015 večjih kršitev ni bilo evidentiranih. Kljub temu je bil
na podlagi prejete prijave Policijske uprave Maribor, PP Rače, uveden prekrškovni postopek
zaradi nedovoljenega odlaganja odpadkov v naselju Loka. Zaradi nedovoljeno odloženih
odpadkov v Zlatoličju je bil konec poročevalskega leta uveden še en prekrškovni postopek, ki
se nadaljuje v letu 2016.
V mesecu septembru in oktobru je Medobčinski inšpektorat, v okviru nacionalne akcije
»Pešec« opravil pregled stanja prometne signalizacije na javnih cestah, katera označuje
najšibkejše udeležence v prometu (prehodi za pešce, šole, otroci na cestah). Pregledi so se
izvajali v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
Poudarek pregledov je bilo stanje prometne signalizacije predvsem v bližini šol in vrtcev, oz.
drugih objektov, kjer je večja koncentracija gibanja peščev. Pregledana je bila prometna
signalizacija (označitev koridorjev za pešce, označitev prehodov za pešce, osvetlitev prehodov
za pešce, označitev bližine šole) širše okolice Osnovne šole Starše in podružnične šole v
Marjeti. Ugotovljeno je bilo, da postavljena prometna signalizacija ni v skladu s predpisi, saj je
bilo ugotovljeno, da pri Osnovni šoli Starše manjka vertikalna označitev prehodov za pešce in
vertikalna označitev šole. Pri podružnični šoli Marjeta je bilo ugotovljena pomanjkljivost
vertikalne označitve šole, zato je bilo odrejeno občinski upravi občine Starše, da se namesti
manjkajoča prometna signalizacija.
Zaključen je bil postopek ureditve občinske ceste v naselju Rošnja, kjer je Medobčinski
inšpektorat sodeloval v okviru svojih pristojnosti. Kot je bilo ugotovljeno že v letu 2014, bi bila
dolgoročna ustrezna rešitev v zamenjavi posameznih delov zemljišč.
Inšpektor je na podlagi pobude vodstva Občine Starše, sodeloval pri strokovnem posvetu s
predstavniki Agencije RS za okolje, Zavoda za gozdove in Zavoda za varstvo narave v zadevi
ustanovitve krajinskega parka in zagotovitve ustreznega in strokovnega nadzora, pri katerem je
bilo ugotovljeno, da trenutno veljavna zakonodaja že predvideva ukrepe in nadzor pristojnih
inšpekcij in da ni potrebe po sprejemanju občinskega odloka, ki bi urejeval predmetno
problematiko.
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V Rošnji je bila obravnavana prijava v zadevi razraščene vegetacije v svetli profil vozišča,
vendar nepravilnosti ni bilo ugotovljenih. V Staršah je inšpektorat prejel prijavo v zadevi
nepokošenega zemljišča, vendar občina nima sprejetega odloka, ki bi določal obveznosti
sanitarne košnje lastnikov zemljišč, zato ni bilo pravne podlage za inšpekcijsko ukrepanje.
Inšpektorat je obravnaval prejeto prijavo v zadevi razraščene žive meje v cestni svet v naselju
Trniče, vendar je bilo pri inšpekcijskem pregledu ugotovljeno, da je vegetacija primerno
obrezana, ne ovira preglednosti in ne zakriva prometne infrastrukture.
V Marjeti je inšpektorat obravnaval prijavo v zadevi nedovoljeno postavljenega kioska na
avtobusnem obračališču, na podlagi katere je bil uveden inšpekcijski postopek, zavezancu je
bilo v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru izrečeno opozorilo, da v odrejenem roku
nedovoljeno postavljen kiosk odstrani, vendar le-tega ni izvršil, zato je inšpektorat nadaljeval z
ustreznimi postopki v skladu s svojimi pristojnostmi.
Zaradi nedovoljenega oranja v cestni svet občinske ceste, je inšpektorat lastnika zemljišča
pisno opozoril o določbah Zakona o cestah in Odloka o občinskih cestah in prepovedih, ki
veljajo za posege v varovalnih pasovih občinskih cest.
Obravnavana je bila prijava zaradi udarnih jam v naselju Marjeta, katere je ustrezno saniral
vzdrževalce občinskih cest po izdani odredbi inšpektorja.
Stanje splošne čistoče v Občini starše je bil dobro, drugih večjih nepravilnosti ni bilo
ugotovljenih.
Skozi vso leto je potekalo dobro sodelovanje s predstavniki občinske uprave. Večji poudarek je
potrebno posvetiti sprejetju in spremembah aktualnih občinskih predpisov, ki pooblaščajo
Medobčinski inšpektorat za nadzor nad svojimi določbami ter jih prilagoditi državni zakonodaji
in napovedanim spremembam v letu 2016, da bo tudi v naprej omogočen strokovni nadzor
inšpekcijske službe.
Skupaj je bilo opravljenih 226 rednih, izrednih in kontrolnih inšpekcijskih pregledov.
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Število opravil in ukrepov v občini Starše v letu 2015:

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI)
TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI
IZDAN POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN
ZIN)
IZDANE UREDITVENE ODLOČBE
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU
IZDANI SKLEPI
IZDANE ODREDBE
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI
DOPISI, ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV
PREKRŠKOVNI POSTOPKI
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZDANI PLAČILNI NALOGI
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU
IZREČENI OPOMINI
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
USTAVITEV POSTOPKA
IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE
IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE
S KUPAJ
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Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva ter varnostna
ocena
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih
pravil
Med nadzorom prometa v občini Starše so občinski redarji ugotovili 2 prekrška nepravilnega
parkiranja, za katera so izdali globe.
Iz naslova glob je bilo v letu 2015 na račun občine Starše plačanih 120,00 €.
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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.
Z namenom sodelovanja pri preprečevanju kaznivih ravnanj je predstavnik Medobčinskega
inšpektorata in redarstva Maribor tudi član Varnostnega sosveta občine Starše.
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OBČINA SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH
Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata
Poročilo o delu v občini Sveta Ana v Slovenskih goricah izhaja tako kot v preteklih letih iz
programa dela za leto 2015, ki temelji na Odloku o ustanovitvi skupnega organa, kjer je
določen ključ obveznosti in s tem posledično tudi mesečne prisotnosti občinskega inšpektorja,
ter na predvidenih aktivnostih, katere so bile določene glede na uvedene in nedokončane
inšpekcijske postopke v preteklem letu. Pri tem pa je bil upoštevan tudi skupen dogovor o
aktivnostih med občinsko upravo občine in inšpekcijo kakor tudi navodila občinske uprave
občine tekom leta.
Pri izvajanju inšpekcijskega nadzora je inšpekcija prioritetno reševala prijave, ki so se
evidentirale bodisi na sedežu občinske uprave občine ali pa so bile neposredno vložene na
sedežu inšpektorata. V okvirju rednega izvajanja inšpekcijskega nadzora po letnem programu
dela pa so bili fizično pregledani vsi kraji in zaselki na območju občine najmanj 2 x na mesec
pri čemer je bil poudarek na izvajanju nadzora občinskih javnih cest in poti, odlaganju
komunalnih odpadkov ter na vzdrževanju čistoče na javnih površinah v občini.
S tem v zvezi inšpekcija ugotavlja, da je bil nivo zagotavljanja čistoče na javnih površinah v
strnjenih naseljih Sv. Ana in Lokavec, katerih zunanja podoba in urejenost je bila v zadnjih letih
popolnoma spremenjena, zelo dober.
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 2015 obravnavala koncem
leta le 7 primerov ne vključenosti, pred vsem počitniških objektov, v sistem ravnanja z
odpadki, med tem ko divjega odlaganja komunalnih odpadkov v naravno okolje praktično ni
bilo zaznati. Predmetni postopki vključevanja v sistem ravnanja z odpadki bodo predvidoma
končani v začetku tega leta, po potrebi tudi v postopkih upravne izvršbe z denarno prisilitvijo.
Tudi na področju vzdrževanja in varstva občinskih javnih cest in poti inšpekcija ugotavlja, da so
se redna vzdrževalna dela izvajala na zadovoljivem nivoju in obsegu tako, da pritožb iz tega
naslova ni bilo evidentiranih. Zaradi razraščenosti smrek v svetli profil občinske javne ceste z
zasebnega zemljišča je bilo po uradni dolžnosti stranki v križišču lokalne ceste Zg. Ščavnica –
Lokavec s cesto za smer Stogovce odrejeno, da mora zaradi zagotovitve preglednosti in
varnega odvijanja cestnega prometa obrezati in obsekati vejevje smrek sicer bo to na njene
stroške storil pooblaščeni vzdrževalec občinskih javnih cest in poti. Ker je stranka v odrejenem
roku to tudi storila je bil postopek ustavljen.
Čeprav večjih nedovoljenih posegov v občinske javne ceste in poti inšpekcija ni evidentirala, je
pa koncem leta obravnavala prijavo onesnaževanja vozišča krajevne javne poti v Ledineku,
kjer je zaradi večjih gradbenih posegov v zemljišča pri gradnji gospodarskih objektov za
potrebe kmetijstva prišlo do onesnaževanja vozišča. Po izreku inšpekcijskega ukrepa je
zavezanec zadevo uredil in z vozišča tudi opral nanešeno zemljino z vozišča ceste. Ker gre za
cesto, ki sicer nima ustrezno urejenega odvodnjavanja bo v letu 2015 potrebno usmeriti
ustrezne aktivnosti na rešitev tega problema z lastnikom zemljišča, ki pa je izkazal
pripravljenost k ureditvi tega vprašanja.
Na ostalih področjih izvajanja nadzora ni bilo zaznati kršitev,
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Na območju Občine Sv. Ana je bilo opravljeno skupaj 189 rednih in izrednih pregledov. Na
osnovi teh pregledov je bilo izdano 7 ureditvenih odločb, izrečena so bila 4 opozorila in 2
odredbe, v enem primeru pa je bila zadeva odstopljena v reševanje državni inšpekciji.
Številčni del poročila o delu v Občini Sv. Ana v Slovenskih goricah v letu 2015.

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI)
TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI
IZDAN POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN
ZIN)
IZDANE UREDITVENE ODLOČBE
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU
IZDANI SKLEPI
IZDANE ODREDBE
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI
DOPISI, ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV
PREKRŠKOVNI POSTOPKI
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZDANI PLAČILNI NALOGI
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU
IZREČENI OPOMINI
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
USTAVITEV POSTOPKA
IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE
PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR
IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE
S KUPAJ
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Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva ter varnostna
ocena
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih
pravil
V letu 2015 so občinski redarji v občini Sveta Ana s področja varnosti cestnega prometa
obravnavali 3 kršitve, za katere so izdali opozorila.
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.
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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.

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.
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OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH
Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata
Poročilo o delu v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah izhaja, tako kot v preteklih letih, iz
programa dela za leto 2015, ki temelji na Odloku o ustanovitvi skupnega organa, kjer je
določen ključ obveznosti in s tem posledično tudi mesečne prisotnosti občinskega inšpektorja,
ter na predvidenih aktivnostih, katere so bile določene glede na uvedene in nedokončane
inšpekcijske postopke v preteklem letu. Pri tem pa je bil upoštevan tudi skupen dogovor o
aktivnostih med občinsko upravo občine in inšpekcijo, kakor tudi navodila občinske uprave
občine Sv. Jurij tekom leta.
Pri izvajanju inšpekcijskega nadzora je inšpekcija prioritetno reševala prijave, ki so se
evidentirale bodisi na sedežu občinske uprave občine ali pa so bile neposredno vložene na
sedežu inšpektorata. V okvirju rednega izvajanja inšpekcijskega nadzora po letnem programu
dela pa so bili fizično pregledani vsi kraji in zaselki na območju občine najmanj 2 x na mesec
pri čemer je bil poudarek na izvajanju nadzora občinskih javnih cest in poti, odlaganju
komunalnih odpadkov ter na vzdrževanju čistoče na javnih površinah v občini.
Na področju vzdrževanja čistoče na javnih površinah inšpekcija, na podlagi rednih pregledov
naselja Jurovski dol in drugih naselij v občini ugotavlja, da je bila čistoča na javnih površinah, z
redno angažiranostjo Režijskega obrata občine Sv. Jurij v Slovenskih gopricah, na
zadovoljivem nivoju. Morebitnih prijav, predlogov ali pobud iz tega naslova pa inšpekcija tudi
ni obravnavala.
Podobno stanje velja tudi na področju ravnanja s komunalnimi odpadki kjer inšpektorat
ugotavlja, da zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov iz gospodinjstev na celotnem območju
občine poteka brez težav. Razlog, da je temu tako, je treba iskati v dejstvu, da so v glavnem
vsa gospodinjstva v občini vključena v sistem ravnanja z odpadki in, da ravnajo z odpadki v na
način predpisan z občinskim odlokom in tudi drugimi državnimi predpisi.
Kljub temu je inšpekcija na podlagi prijave pooblaščenega izvajalca ravnanja s komunalnimi
odpadki v občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah, ki je bila podana po ažuriranju evidence o
vključenosti v sistem ravnanja z odpadki koncem leta, uvedla 11 postopkov za vključitev
gospodinjstev v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki. Ti postopki bodo dokončani v prvem
četrtletju letošnjega leta, po potrebi tudi v postopkih upravne izvršbe z denarno prisilitvijo.
Sicer pa inšpekcija ugotavlja, da se število nedovoljenih odlaganj komunalnih in drugih
odpadkov v naravno okolje iz leta v leto zmanjšuje. Tako je inšpekcija v letu 2015 obravnavala
le odlaganje odpadnih štorov sadnega drevja in manjše količine gradbenih odpadkov,
odloženih ob državni cesti v naselju Malna. Na izrečeno opozorilo, po intervenciji inšpekcije je
bila zadeva takoj sanirana tako, da drugih ukrepov ni bilo potrebno povzemati. Bila pa je zaradi
odlaganja večje količine odpadne opeke in drugega odpadnega gradbenega materiala v Malni,
prijava iz tega naslova odstopljena Inšpektoratu RS za okolje, ki je po Uredbi o ravnanju z
odpadki iz gradbeništva stvarno pristojen inšpekcijski organ.
Na področju izvajanja nadzora nad vzdrževanjem in varstvom občinskih javnih cest in poti
inšpekcija ugotavlja, da so se redna vzdrževalna dela na občinskih javnih cest in poteh tekom
leta izvajala v zadovoljivem obsegu. K temu so prispevale tudi vremenske razmere, ki so bile
v primerjavi z letom 2014, bistveno ugodnejše. Tako inšpekcija v letu 2015, s strani občanov
oziroma udeležencev cestnega prometa na območju občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah ni
prejela nobene prijave zaradi slabega vzdrževanja cest.
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Na tem področju kaže omeniti sprejetje novega Pravilnika o prometnih signalizaciji in prometni
opremi na cestah (Ur. list RS, št. 99/2015), ki je začel veljati 20.12.2015, začne pa se
uporabljati v 6 mesecih od njegove uveljavitve. Za občine je pomembno določilo 3. alineje 2.
odstavka 79. člena pravilnika, ki določa, da je v dvanajstih mesecih od začetka uporabe tega
pravilnika potrebno odstraniti prometne znake I-6, I-7, I-9, I-21, I-31, I-34, I-35, II-16, II-31, II36, II-37, III-20, III-52, III-55, III-70, III-71, III-108, III-109 in III-110 iz Pravilnika o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
Na ostalih področjih inšpekcijskega nadzora ni bilo evidentiranih prijav.
Na območju občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah je bilo opravljeno skupaj 208 rednih in
izrednih pregledov. Na tej podlagi je bilo izdano 11 odločb, eno opozorilo in 3 odredbe. V dveh
primerih pa sta bili zadevi odstopljeni državni inšpekciji. Pri tem je potrebno poudariti zelo
dobro sodelovanje inšpekcije z občinsko upravo, ki je praviloma potekalo
z izmenjavo
informacij o zaznanih nepravilnostih ob rednih obiskih na sedežu občinske uprave.
Številčni pregled opravil in izrečenih ukrepov v letu 2015

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI)
TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI
IZDAN POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN
ZIN)
IZDANE UREDITVENE ODLOČBE
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU
IZDANI SKLEPI
IZDANE ODREDBE
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI
DOPISI, ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV
PREKRŠKOVNI POSTOPKI
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZDANI PLAČILNI NALOGI
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU
IZREČENI OPOMINI
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
USTAVITEV POSTOPKA
IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE
PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR
IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE
S KUPAJ

77

REALIZACIJA
2015

208

11

3

2
1

225

Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2015

Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva ter varnostna
ocena
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih
pravil
V letu 2015 so občinski redarji v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah s področja varnosti
cestnega prometa izvajali preventivni nadzor, pri čemer niso izrekali represivnih ukrepov.
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GLOBA

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.
Občinski redarji pa so tudi za zagotavljanje varstva varnega reda in miru ter ne nazadnje za
zagotavljanje varnega in neoviranega prometa izvajali naloge ob občinski prireditvi v mesecu
aprilu. Kršitev in drugih posebnosti niso beležili.
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OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH
Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Sveta Trojica izhaja iz programa dela za
leto 2015, 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,
nedokončanih inšpekcijskih postopkih iz leta 2014, 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.
V občini Sveta Trojica se je v letu 2015 inšpekcijski nadzor izvajal tako, da so se 2 x na mesec
fizično pregledali vsi kraji in zaselki na območju občine pri čemer se je inšpekcijski nadzor
izvajal prioritetno na področju vzdrževanja in varstva občinskih javnih cest in poti in
vzdrževanja čistoče na javnih površinah ter ravnanja s komunalnimi odpadki.
Medobčinski inšpektorat zaradi intenzivnega in rednega izvajanja inšpekcijskega nadzora v
prejšnjih letih na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, ob rednih inšpekcijskih pregledih
na nadzorovanem območju ni ugotovil večjih nepravilnosti na področju nepravilnega ravnanja z
odpadki, razen v primeru manjše količine nepravilno odloženih odpadkov ob tipiziranih
posodah za odlaganje odpadkov iz stanovanjske stavbe v naselju Sveta Trojica. V navedenem
primeru je bil uveden prekrškovni postopek, kjer pa je bilo v ugotovitvenem postopku
ugotovljeno, da je najemniku potekla najemna pogodba in je moral izprazniti stanovanje, zato
je odpadke samo začasno, čez vikend, odložil ob tipizirane posode za odpadke, ker so bile le
te že polne, je pa odvoz teh odpadkov že naročil pri izvajalcu javne službe ravnanja z odpadki
podjetju Saubermacher Slovenija d.o.o., katero je navedene odpadke tudi že odstranilo, zato je
bil ob upoštevanju vseh dejstev in okoliščin in v skladu z določbami 51. člena Zakona o
prekrških, zoper domnevnega kršitelja, postopek o prekršku ustavljen.
Medobčinski inšpektorat je na podlagi prejete prijave pooblaščenega izvajalca javne službe
ravnanja z odpadki na območju občine Sveta Trojica podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o.,
da zavezanec ni vključen v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, izdal zavezancu
ureditveno inšpekcijsko odločbo in mu odredil, da se mora v odrejenem roku pri
pooblaščenemu izvajalcu javne službe ravnanja z odpadki na območju občine Sveta Trojica,
podjetju Saubermacher Slovenija d.o.o., vključiti v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki in
prevzeti ustrezne tipizirane posode za odlaganje odpadkov iz stanovanjske stavbe. Po
preveritvi pri pooblaščenem izvajalcu javne službe ravnanja z odpadki je ugotovljeno, da je
zavezanec izvršil naloženo obveznost iz ureditvene inšpekcijske odločbe in se v odrejenem
roku vključil v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki in tudi prevzel ustrezne tipizirane posode
za ločeno odlaganje odpadkov iz stanovanjske stavbe. 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 Slovenija d.o.o., redno skrbi za odvoz ločenih frakcij odpadkov ter redno
vzdržuje čistočo na lokacijah za ločeno zbiranje odpadkov.
Medobčinski inšpektorat je prejeto prijavo glede domnevno nepravilnega ravnanja z
izrabljenimi vozili in ostanki vozil v naselju Spodnja Senarska, odstopil v pristojno reševanje
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Inšpektoratu RS za kmetijstvo in okolje.
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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.
Na področju nadzora občinskih cest in javnih poti se je izvajal redni inšpekcijski nadzor
predvsem na področju nad izvajanjem 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
potrebno inšpekcijskega ukrepanja. Medobčinski inšpektorat je nekajkrat uspešno ukrepal z
pisnimi opozorili zaradi razraščanja vegetacije v obcestni svet občinske ceste v naselju Sveta
Trojica in v naselju Zgornji Porčič, kjer so lastniki parcel obrezali živo mejo in razraščeno
vegetacijo, ki je posegala v obcestni svet občinske ceste.
Na urgenco s strani občinske uprave občine Sveta Trojica v zadevi preprečitve plazenja
izkopnega materiala z brežine v naselju Osek, ki se nevarno nagiba na cestni svet občinske
ceste je Medobčinski inšpektorat takoj ukrepal in solastnikoma nepremičnine ustno odredil
odstranitev dela nevarnega izkopnega materiala, katerega bosta solastnika nepremičnine tudi
odstranila v začetku letošnjega leta.
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.
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. Zaradi navedenega ni bilo potrebno
inšpekcijsko ukrepanje.
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.
Prevzeti prijavi na sedežu občine Sveta Trojica, glede zaraščenih kmetijskih zemljišč z visoko
travo in plevelom v naselju Osek je Medobčinski inšpektorat odstopil v pristojno reševanje
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo,
lovstvo in ribištvo.
Medobčinski inšpektorat je obravnaval vse prejete prijave prijaviteljev in tudi prijave prevzete
na sedežu občine Sveta Trojica ter s predstavniki občinske uprave občine Sveta Trojica
uspešno sodeloval in sproti reševal nastalo problematiko.
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Pregled števila opravil in ukrepov v občini Sveta Trojica v Sl. goricah

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI)
TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI
IZDAN POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN
ZIN)
IZDANE UREDITVENE ODLOČBE
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU
IZDANI SKLEPI
IZDANE ODREDBE
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI
DOPISI, ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV
PREKRŠKOVNI POSTOPKI
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZDANI PLAČILNI NALOGI
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU
IZREČENI OPOMINI
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
USTAVITEV POSTOPKA
IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE
PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR
IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE
S KUPAJ
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Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva ter varnostna
ocena
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih
pravil
V letu 2015 so občinski redarji v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah s področja
ustavljanja in parkiranja vozil izvajali preventivne aktivnosti, pri čemer niso izrekali represivnih
ukrepov.
Iz naslova glob je bilo v letu 2015 na račun občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah plačanih
40,00 € za globo iz predhodnega obdobja.

GLOBA
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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.

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.
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OBČINA ŠENTILJ
Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata
Poročilo o delu v občini Šentilj izhaja iz letnega programa dela za leto 2015, kateri temelji na:
-

Odloku o ustanovitvi skupnega organa, kjer je določen ključ obveznosti in s tem posledično
tudi mesečne prisotnosti občinskega inšpektorja,
Predvidenih aktivnostih, katere so določene glede na nedokončane inšpekcijske postopke
iz leta 2014 in skupnemu dogovoru o aktivnostih med občinsko upravo občine Kungota in
občinsko inšpekcijo, ter splošnimi navodili občinske uprave občine.

Program izvajanja inšpekcijskega nadzora na območju občine Kungota se je izvajal štiri krat
mesečno in je bil je zasnovan tako, da so se fizično pregledali vsi kraji in zaselki na območju
občine najmanj 1 x na mesec.
Aktivnosti inšpekcijskega dela obsega več vrst nadzora in vodenja postopkov:
- Vodenje inšpekcijskih postopkov, v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Zakonu
o splošnem upravnem postopku, kateri obsegajo reševanje prijav, katere se evidentirajo
bodisi na sedežu občinske uprave občine, bodisi so neposredno vložene na sedežu
inšpektorata, oz. neposredne ugotovitve inšpektorja ob rednih pregledih.
- Vodenje prekrškovnih postopkov v skladu z Zakonom o prekrških in Zakonu o splošnem
upravnem postopku.
Pregled dela za leto 2015 je predstavljen po področjih dela, katera so se najpogosteje
nadzorovala:
Področje nadzora nad ravnanjem z odpadki obsega nadzor nad odlaganjem odpadkov v
naravno okolje, ločenim zbiranjem odpadkov na izvoru, vključenostjo uporabnikov v sistem
ravnanja z odpadki in predajo odpadkov izvajalcu ravnanja z odpadki.
V letu 2015 je Medobčinski inšpektorat na področju nadzora ravnanja z odpadki v sodelovanju
z izvajalcem obvezne gospodarske službe ravnanja z odpadki družbo Saubermacher
Slovenija
izvedel v smislu preventivnega delovanja in educiranja zavezancev nekaj
nenapovedanih inšpekcijskih pregledov. Ti so se izvajali predvsem pri gospodarskih družbah,
oz. pri podjetnikih, kjer je bilo pričakovati ali večje količine posameznih vrst odpadkov ali
neprimerno ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov. Pri pregledih večjih nepravilnosti ni bilo
zaznati, se je pa ob pregledih preventivno svetovalo glede primerne velikosti posameznih vrst
embalaže, primernega skladiščenja in ravnanja z odpadki v času do odvoza, kot tudi glede
ločevanja posameznih vrst odpadkov.
Sicer pa na področju ravnanja s komunalnimi odpadki v letu 2015 ni bilo ugotovljenih večjih
nepravilnosti.
Kljub temu je inšpekcija na podlagi prejete pisne prijave, s strani pooblaščenega izvajalca
ravnanja z odpadki, družbe Saubermacher uvedla inšpekcijski postopkek v naselju Ceršak, in
sicer zoper zavezanca, kateri ni bil vključen v sistem v sistem ravnanja z odpadki.
V sodelovanju z družbo Saubermacher se je intenzivno nadzorovalo neprimerno ravnanje z
odpadki, oz. odlaganje odpadkov izven dovoljenih mest. Problematika je bila zlasti
izpostavljena na različnih avtobusnih postajališčih, kjer so nameščeni koši za odpadke, kateri
so namenjeni zgolj za odlaganje »drobnih« odpadkov. Ob pregledih je bilo ugotovljeno, da so
na avtobusnih postajališčih večkrat bili odložene različne vrečke z odpadki iz gospodinjstva,
kar je predstavljalo dodatni strošek čiščenja in odvoza odpadkov. Ob odvozu teh odpadkov, so
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se redno pregledovale vsebine odloženih odpadkov, z namenom ugotovitve povzročiteljev
odloženih odpadkov.
Tako so bili uvedeni prekrškovni postopki zoper domnevne kršitelje nepravilnega odlaganja
odpadkov ob košu za smeti na avtobusnem postajališču Trate. V ugotovitvenem postopku
zoper domnevne kršitelje je bilo ugotovljeno, da so vsi vključeni v redni odvoz odpadkov in da
imajo gospodinjstva ustrezne posode za odpadke. Zoper vse je bil izrečen ukrep opozorila, saj
je prekrškovni organ ocenil, da gre za prekršek manjšega pomena in da je opozorilo zadosten
ukrep.
V naselju Kaniža je bilo ugotovljeno manjše odlagališče, predvsem kosovnih odpadkov, kateri
so bili odloženi ob robu občinske ceste. Kljub pregledu odloženih odpadkov ni bilo mogoče
ugotoviti kršitelja odloženih odpadkov, zato je bila odrejena odstranitev odpadkov družbi
Saubermacher.
Sklepna ugotovitev na področju ravnanja z odpadki za leto 2015 je:
- da je celovito ravnanje z odpadki na območju občine primerno urejeno,
- da se sicer še pojavljajo posamezni primeri nedovoljenega odlaganja odpadkov,
- da praktično ni več zavezancev, ki niso vključeni v sistem ravnanja z odpadki,
- da se tako pri pravnih osebah, kot tudi pri fizičnih primerno ločujejo odpadki na izvoru,
- da se je v večstanovanjskih objektih povečal delež ločeno zbranih odpadkov, čeprav je še
vedno slabše, kot pri individualnih objektih.
- velika odzivnost režijskega obrata občine Kungota pri odpravi manjših nepravilnosti pri
ravnanju z odpadki je pripomoglo, da se je izboljšalo skupno stanje na področju ravnanja z
odpadki in čistoče javnih in drugih površin.
Na področju izvajanja nadzora vzdrževanja in varstva občinskih javnih cest in poti je
Medobčinski inšpektorat v letu 2015 vodil razne inšpekcijske postopke. 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 postopki s področja občinskih cest so bili:
- različna vegetacija, katera 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
V zimskem obdobju je Medobčinski inšpektorat izvajal nadzor nad izvajanjem zimske službe.
Samo izvajanje zimske službe je bilo v letu 2015 v skladu s predpisi, tako da ni bilo potrebnega
inšpekcijskega ukrepanja, tudi prijav s strani uporabnikov javnih površin ni bilo.
Po koncu zimske sezone je bilo opravljenih več inšpekcijskih pregledov stanja občinskih javnih
cest in poti, ter stanja prometne signalizacije, kjer so bile ugotovljene razne manjše poškodbe
na voziščih in bankinah, predvsem razpoke in manjše udarne jame, ki so nastale kot posledica
zmrzali v zimskem času.
Medobčinski inšpektorat je uvedel inšpekcijski postopek zoper občinsko upravo občine Šentilj
ob obnovi občinske ceste proti Čistilni napravi Šentilj in Zbirnemu centru za odpadke v naselju
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Šentilj. V postopku je bilo ugotovljeno, da so se dela izvajala v skladu z namenom vzdrževalnih
del v javno korist, da je za navedena dela bil izdelan izvedbeni cestni projekt, ter da so bila
dela izvedena v skladu s projektom.
Uveden je bil tudi postopek preveritve postavljene prometne signalizacije na območju
Zdravstvenega doma Šentilj, kjer so bile ugotovljena določena neskladja postavljene prometne
signalizacije s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
Postavljena prometna signalizacije je bila nejasna in za udeležence v prometu dvoumno
razumljiva. Občinski upravi občine Šentilj je bilo odrejeno, da se določena prometna
signalizacija odstrani, ter določena na novo postavi.
V naselju Vranji vrh je bil uveden inšpekcijski postopek zaradi iztekanja vode na javno cesto.
V mesecu septembru in oktobru je Medobčinski inšpektorat, v okviru nacionalne akcije
»Pešec« opravil pregled stanja prometne signalizacije na javnih cestah, katera označuje
najšibkejše udeležence v prometu (prehodi za pešče, šole, otroci na cestah). Pregledi so se
izvajali v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
Poudarek pregledov je bilo stanje prometne signalizacije predvsem v bližini šol in vrtcev, oz.
drugih objektov, kjer je večja koncentracija gibanja peščev. Pregledana je bila prometna
signalizacija (označitev koridorjev za pešče, označitev prehodov za pešce, osvetlitev prehodov
za pešce, označitev bližine šole) širše okolice Osnovne šole Šentilj, Osnovne šole Ceršak in
Osnovne šole Sladki vrh. Na lokacijah Osnovne šole Šentilj in Osnovne šole Ceršak je bilo
ugotovljeno, da postavljena prometna signalizacija ni v skladu s predpisi, oziroma, da je
pomanjkljica, zato je bilo izvajalcu rednega vzdrževanja cest naloženo, da se ugotovljene
nepravilnosti odpravijo.
Še vedno so na določenih odsekih cest stari, neveljavni »rumeni« prometni znaki, kateri bi
morali biti zamenjani v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
javnih cestah.
Stanja občinskih cest in prometne signalizacije na območju občine Šentilj je na splošno dobro,
je pa opaziti trend padanja tako pri vzdrževanju kot obnavljanju cest. Takšno stanje je podobno
tudi v večini občin v Sloveniji, kot tudi pri cestah v upravljanju države. Zagotovo je to posledica
tudi finančnega stanja na vseh področjih, kjer večjih investicij v cestno infrastrukturo
regionalnih in občinskih cest praktično ni več in je večji del proračunov občin namenjen
predvsem vzdrževanju stanja.
Na ostalih področjih izvajanja inšpekcijskega nadzora je na področju vzdrževanja čistoče na
javnih površinah splošna ugotovitev, da je stanje dobro in primerno, tako pri okolici javnih
objektov in ustanov, kot tudi ostalih javnih površin, kar je posledica tudi aktivnosti režijskega
obrata občine Šentilj.
Podobno stanje je na pokopališčih, kje ob inšpekcijskih pregledih ni bilo ugotovljenih
nepravilnsoti. Povečan obseg odlaganja odpadkov (embalaže sveč, cvetja ..) je bilo zaznati ob
dnevu spomina na mrtve, vendar ni bilo zaznati nepravilnega odlaganja odpadkov izven posod
za odpadke.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora na področju oglaševanja je bilo ugotovljeno, da so se
predvsem po posameznih avtobusnih nadstrešnicah občasno pojavljali razni plakati in oglasi.
Zato je inšpektorat kršitelje opozoril in jih seznanil z občinskim predpisom v smeri
preprečevanja nedovoljenega plakatiranja in oglaševanja. Uveden je bil tudi postopek zaradi
nameščanja plakatov na objektih za oglaševanje, brez ustreznega plačila občinske takse.
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Na območju naselja Ceršak je uveden inšpekcijski postopek vključitve objekta na javno
kanalizacijsko omrežje, kateri v letu 2015 še ni zaključen. Prav tako je bilo uvedenih več
inšpekcijskih postopkov za prevzem, čiščenje in obdelavo neobdelanega grezničnega blata iz
greznic, kje javno kanalizacijsko omrežje še ni izgrajeno in je potrebno neobdelano greznično
blato odstraniti najmanj enkrat na tri leta in ga primerno obdelati na čistilni napravi. Uporabniki
greznic so dolžni to izvesti preko pooblaščenega izvajalca obvezne gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Šentilj.
Pregled opravil in ukrepov v l občini Šentilj v letu 2015

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI)
TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI
IZDAN POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN
ZIN)
IZDANE UREDITVENE ODLOČBE
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU
IZDANI SKLEPI
IZDANE ODREDBE
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI
DOPISI, ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV
PREKRŠKOVNI POSTOPKI
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZDANI PLAČILNI NALOGI
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU
IZREČENI OPOMINI
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
USTAVITEV POSTOPKA
IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE
PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR
IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE
S KUPAJ
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Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva ter varnostna
ocena
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih
pravil
V letu 2015 so občinski redarji v občini Šentilj s področja varnosti cestnega prometa izvajali
preventivne aktivnosti, pri čemer niso izrekali .
Iz naslova glob je bilo v letu 2015 na račun občine Šentilj plačanih 40,00 € za globo iz
predhodnega obdobja.
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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 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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