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UVOD 

 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor ustanovljen kot skupna občinska uprava 
osemnajstih občin ustanoviteljic izvaja naloge inšpekcijskega nadzorstva in občinskega 
redarstva v skladu s pooblastili in predpisi. 
 
Temeljno načelo zagotavljanja skladnosti s predpisi na področju nadzora in odpravljanja 
nepravilnosti in kršitev je v letu 2017 vodilo Medobčinski inšpektorat v izvajane aktivnosti 
inšpekcijskega nadzora na vseh področjih delovanja in pooblastil inšpektorata. Ugotavljamo, 
da je bil izpolnjena večina načrtovanih aktivnosti, ki so pripomogla k ohranjanju urejenega in 
zdravega delovnega in bivalnega okolja občanov občin ustanoviteljic. Naše naloge se v letu 
2017 v primerjavi s predhodnimi niso bistveno spremenile. Povdarjamo, da so bili postopki 
nadzora usmerjeni predvsem v ravnanje s komunalnimi odpadki in odvajanje odpadnih voda, ki 
so zaposlile inšpektorje pri pregledih in izdaji ureditvenih odločb. Ugotavljamo, da se število 
nepriključenih objektov v območjih, kjer je izgrajena kanalizacija zmanjšuje, kljub temu pa še 
vedno ostaja problem v nekaterih urbanih naseljih občin ustanoviteljic izpuščanje meteornih 
voda iz objektov neposredno v kanalizacijo ali na javne površine, ulice in ceste. Pri rednih in 
izrednih pregledih je bil izvajan nadzor in ukrepi za varnost javnih cest in poti. Pregledovane so 
bile zapore prometnih površin, nedovoljeni posegi, neustrezna in manjkajoča prometna 
označitev. Ob skromnem obsegu vzdrževanja občinskih cest v nekaterih območjih predstavlja 
zarast, ki ovira in ogroža varen promet, vedno večji problem. Zato ob ukrepih zoper latnike 
zemljišč in vzdrževalce prometnih površin opozarjamo, da vodi k zadovoljivi varnosti občinskih 
prometnih površin samo njihovo redno in dosledno vzdrževanje. Ob tem so Inšpektorji izvajali 
aktivnosti nadzora in izvajali postopke na področju uporabe javnih površin. Poleg izvajanja 
postopkov za vključitev lastnikov in uporabnikov objektov pri ravnanju s komunalnimi odpadki 
še vedno predstavlja velik problem v primerih divjega odlaganja smeti v naravno okolje, saj je 
zelo težavno ali skoraj nemogoče odkriti kršitelje.  
Ob svojem delu spremljamo in tudi aktivno sodelujemo pri spremembah zakonodaje, zato smo 
se z načrtovanjem dejavnosti in obsega kadrov pripravili na spremembe, ki jih je predvsem na 
področju gradbene zakonodaje sprejelo zakonodajalno telo.  
 
Medobčinsko redarstvo je izvajalo svoje aktivnosti v skladu z letnim programom dela in pri tem 
upoštevalo usmeritve za zagotavljanje javnega interesa občin ustanoviteljic. Medobčinsko 
redarstvo posveča svoje naloge nadzora za varen in neoviran cestni promet v naseljih in 
izvajanje prekrškovnih postopkov v zvezi s tem; varovanju cest in okolja v naseljih in na 
občinskih cestah zunaj naselij; skrbi za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in 
drugih javnih površinah; varovanju javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine ter 
vzdrževanju javnega reda in miru. Občinski redarji so sodelovali v skupnih preventivnih akcijah 
skupaj s policijo in predstavniki občin na področju splošne in prometne varnosti. S tem se 
dosegajo cilji informiranja in ozaveščanja udeležencev v prometu, še posebej pa ranljivih 
skupin. Prav tako so bili redarji prisotni s preventivnim nadzorom povečanega in začasno 
spremenjenega prometa ob prazničnih dogodkih, protokolarnih dogodkih in javnih prireditvah  
 
Poročilo za leto 2017 je sestavljeno iz splošnega opisa izvedenih aktivnosti v posameznih 
podprogramih Medobčinskega inšpektorata in redarstva, posebej pa z opisano vsebino in 
podatki o vrsti in obsegu ukrepov za vsako občino ustanoviteljico posebej.   
 
       dr. Ivan Kobal  
       vodja MIRM 
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V skladu z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo Maribor « (MUV, št. 28/2011 s spremembami in dopolnitvami), ki so ga sprejeli 
občinski sveti osemnajstih občin ustanoviteljic, deluje Medobčinski inšpektorat, kot notranja 
organizacijska enota organa skupne občinske uprave.  
 
Naloge  izvajanja inšpekcijskega nadzora Medobčinskega inšpektorata so opredeljene  z 
večjim številom zakonov, uredb in pravilnikov ter predpisov občin ustanoviteljic, ki opredeljujejo 
stvarno pristojnost Medobčinskega inšpektorata in sicer;  
 

1. Zakon o inšpekcijskem nadzoru 
2. Zakon o splošnem upravnem postopku 
3. Zakon o prekrških 
4. Zakon o upravnih taksah  
5. Zakon o sodnih taksah  

 
Gre za  procesne predpise,  ki so pravna podlaga za izvajanje inšpekcijskega nadzora in 
izvajanje ukrepov v inšpekcijskih in prekrškovnih postopkih. Ob teh zakonih je potrebno navesti 
tudi materialne predpise, ki po posameznioh upravnih področjih opredeljujejo posamezna 
ravnanja, predpisujejo kršitve in ukrepe za vzpostavitev zakonitega stanja ter organe nadzora 
in sicer; 
 

1. Zakon o varstvu okolja ( spremembe zakona, ki so v javni razpravi prinašajo 
precejšnje spremembe) 

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 
- Uredba o ravnanju z odpadki iz gospodinjstev 
- Uredba o ravnanju z odpadnimi gumami 
2. Zakon o cestah in na njegovi podlagi sprejeti podzaskonski predpisi 
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest  
- Uredba o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v 

Republiki Sloveniji 

1. Poročilo Medobčinskega 
inšpektorata Maribor 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6453
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6453


Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2017 

 
 

5 

- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist 
na javnih cestah 

- Pravilnik o metodologiji za določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi 
prekomerne prometne obremenitve javnih cest s tovornimi vozili 

- Pravilnik o obliki, pogojih in načinu uporabe posebnih svetlobnih znakov vozil za 
izredne prevoze 

- Pravilnik o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev 
varnosti cest 

- Pravilnik o avtobusnih postajališčih 
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest 
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah  
- Pravilnik o projektiranju cest  
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in 

objektih na njih 
- Pravilnik o zaporah na cestah   
- Odredba o obvezni uporabi tehnične specifikacije za javne ceste, ki določa naprave 

in ukrepe za umirjanje prometa na cestah 
- Odredba o seznamu potrjenih tehničnih specifikacij za javne ceste 
- Navodilo o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za javne ceste 
3. Zakon o pravilih cestnega prometa  
4. Zakon o prijavi prebivališča 
5. Zakon o prevozih v cestnem prometu 
6. Zakon o spodbujanju razvoja turizma (nadzor turistične takse) 
7. Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (novi predpis, ki je prinesel nove 

pristojnosti) 
- Pravilnik o standardih in normativih za pogrebna vozila in prostore 
- Pravilnik o osnovnih standardih in normativih za izvajanje osnovne pogrebne 

dejavnosti  
8. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 24 urne pogrebne dežurne slušbe   
9. Zakon o javnem naročanju in predpisi ki opredeljujejo javne finance ter vsi ostali 

predpisi, ki opredeljujejo in omogočajo delovanje Medobčinskega inšpektorata. 
10. Gradbeni zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi, s katerim je bil 

v letu 2016 izvršen prenos pooblastil za izvajanje inšpekcijskega nadzora za 
ugotavljanje skladnosti gradenj s prostorskimi akti občin ter za nadzor nad 
enostavnimi in manj zahtevnimi objekti na občinske inšpekcije.  Zakon se začne 
uporabljati s 1.6.2018. 

 
Trenutno sta v fazi sprememb tudi Zakon o varstvu okolja in Zakon o prevozih v cestnem 
prometu, ki prav tako predvidevata prenos pooblastil na področju izvajanja inšpekcijskega 
nadzora na občinske inšpeklcije. 
 
Ob navedenih zakonih je v 18 občinah ustanoviteljicah  v veljavi skupaj še cca 140 različnih 
odlokov, ki opredeljujejo izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ter tudi drugih 
zadev oz. vsebin iz pristojnosti lokalnih skupnosti oz. občin. Razen teh odlokov in zakonov pa 
mora naša inšpekcija poznati tudi celo vrsto drugih predpisov od stvarnopravnega in 
obligacijskega zakonika, zakona o vodah do zakona  gostinstvu in trgovini, kakor tudi drugih 
zakonov in podzakonskih predpisov s katerimi je opredeljena pristojnost pred vsem 
zdravstvene, okoljske, gradbene, veterinarske in drugih državnih inšpekcijskih služb. 
 
Sicer pa je bil  inšpekcijski nadzor Medobčinskega inšpektorata  v letu 2017, v skladu s 
programom dela, usmerjen na več različnih področij, ki so se tekom leta, glede na 
problematiko posameznih okolij in števila prijav oz. zadev, ki jih je bilo potrebno reševati 
koncentrirala na področje odvajanja komunalnih odpadnih voda in čiščenje grezničnega blata, 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10314
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10314
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10312
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10312
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10897
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10897
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10310
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10310
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10311
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12581
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9370
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5811
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3053
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3053
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11597
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE1482
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE1482
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2143
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO422
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ravnanja s komunalnimi odpadki, vzdrževanja in varstva občinskih javnih cest in poti,  
vzdrževanja čistoče na javnih površinah, oglaševanja, oskrbe s pitno vodo in tudi na še 
nekaterih drugih področjih, vendar je bila pripadnost zadev na teh področjih zanemariva.  
 
Na področju izvajanja inšpekcijskega nadzora odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih 
voda ter čiščenja grezničnega blata je inšpekcija v letu 2017 nadaljevala z vodenjem  večjega 
števila postopkov prevzema in obdelave grezničnega blata ter priključevanja posameznih 
stanovanjskih enot na javno kanalizacijsko omrežje. Večina teh postopkov je bila uvedena na 
območju Mestne občine Maribor, Občine Ruše in Občine Pesnica. Začete pa so tudi določene 
aktivnosti na območju občine Miklavž na Dravskem polju. Na tem področju smo dolžni  
opozoriti na spremembo državne Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode, ki je začela veljati s 1.1.2016. Z uveljavitvijo te uredbe Inšpektorat RS za okolje 
in prostor več ne izvaja fizičnega nadzora nad odvajanjem odpadnih vod in čiščenjem 
grezničnega blata pri posameznih zavezancih ampak izvaja nadzor samo nad izvajalci 
obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja odpadnih voda. Ves ostali 
nadzor na tem področju pa so po novem prevzele občinske inšpekcije.  
 
S takšno razdelitvijo pristojnosti pa so nastali praktični problemi pred vsem pri neurejenih in 
neskladno, torej v nasprotju z gradbenim dovoljenjem, zgrajenih greznic, ki jih ima kar nekaj 
objektov na območju  vseh občin ustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata, je pa še vedno 
tudi nekaj zavezancev, ki greznice sploh nimajo. Problem  je namreč v tem, da Medobčinski 
inšpektorat pooblastila za odreditev gradnje in ureditve greznice v skladu s trenutno veljavnimi 
predpisi sploh nima, državna inšpekcija, okoljska ali gradbena, ki pa to pooblastilo imata pa 
tega zaradi zgoraj navedene uredbe več ne počneta. Ker pa se po do sedaj veljavni gradbeni 
zakonodaji za individualne stanovanjske objekte uporabna dovoljenja niso zahtevala, je ob 
precej pomanjkljivem inšpekcijskem nadzoru v preteklem obdobju, sedanje stanje, ki bi naj 
trajalo do leta 2023,  dobesedno nerešljivo. 
 
Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki in vključevanjem novih zavezancev v sistem 
ravnanja s komunalnimi  odpadki inšpekcija ugotavlja, da se na celotnem območju za katerega 
je podana stvarna in krajevna pristojnost Medobčinskega inšpektorata, torej za območje vseh 
občin ustanoviteljic, kjer so bili v preteklem obdobju izvedeni potrebni postopki vključevanja 
gospodinjstev v sistem ravnanja z odpadki, novi zavezanci pojavljajo zelo poredko. Gre v 
glavnem za manjše število  zavezancev ali mladih družin, ki se preseljujejo iz enega v drug kraj 
stalnega prebivanja. Tudi pobiranje komunalnih odpadkov, kljub spreminjanju in uvedbi 
različnih modelov zbiranja komunalnih in kosovnih odpadkov poteka na zadovoljivem nivoju. 
Nova divja odlagališča se v naravnem okolju sicer še vedno pojavljajo vendar se njihovo število 
iz leta v leto zmanjšuje.  
 
Tako kot v preteklih letih še največ težav na tem področju predstavlja ločeno zbiranje 
komunalnih odpadkov, zlasti pri večstanovanjskih objektih. Na tem področju je inšpekcija že 
večkrat predlagala določene spremembe občinskih in tudi državnih predpisov pred vsem v 
zvezi z  načinom obračunavanja storitve ravnanja z odpadki in s tem v zvezi oblikovanja 
diferenciranih oz. različnih cen ravnanja z odpadki za tiste subjekte, ki odpadke pridno ločujejo 
in tiste, ki tega ne počno, hkrati pa jih je skoraj nemogoče učinkovito nadzirati v inšpekcijskih 
postopkih, vendar ti predlogi niso bili upoštevani. Zaradi tega smo mnenja, da bi bilo smotrno 
ponovno preučiti takšno ureditev, saj bi jo po našem mnenju pooblaščeni izvajalec, ki ima v 
osnovi javno pooblastilo, lahko hitro in učinkovito udejanjil. Res pa je, da bi z uvedbo takšnega 
načina obračunavanja storitve, bilo smotrno nekoliko zmanjšati število e-otokov, zlasti na 
območju Mestne občine Maribor, ki za razliko od drugih občin tega še ni storila.  
 
Naslednje pomembno področje delovanja inšpekcije je bilo izvajanje inšpekcijskega nadzora 
nad vzdrževanjem in varstvom občinskih javnih cest in poti. Na tem področju so ugotovitve 
inšpekcije v preteklem obdobju enake oz. zaradi pomanjkanja finančnih sredstev še slabša. 
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Ponovno se tako ugotavlja, da občine ne morejo zagotavljati izvajanja rednih vzdrževalnih in 
drugih del na občinskih cestah v obsegu, ki bi ohranjal javno infrastrukturo v takšnem stanju, 
da bi se zagotavljal varen in nemoten promet. Dejstvo je namreč, da se v posameznih občinah 
posamezne vrste rednih vzdrževalnih del izvajajo mimo veljavnega Pravilnika in v minimalnem 
obsegu.  Po drugi strani pa se zaradi tega odškodninska odgovornost občin, kot upravljavcev 
cest, s tem bistveno povečuje.  
 
Pri tem gre v največjem številu  primerov za zagotavljanje pregledniške službe v minimalnem 
obsegu, za opustitev  rednega vzdrževanja prometnih površin, bankin, brežin in odvodnjavanja 
ter tistih segmentov rednega vzdrževanja, kot je vzdrževanje prometne signalizacije in 
prometne opreme ter cestnih objektov in naprav, zagotavljanje preglednosti in rednega 
vzdrževanja vegetacije s košnjo in obsekovanjem vejevja, ki največ krat vplivajo na varnost 
udeležencev cestnega prometa. Poleg tega je potrebno opozoriti tudi, da posamezne občine 
ne izvajajo investicijsko vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah v 
skladu z veljavnim pravilnikom, ki ureja to področje, ne zavedajoč se morebitnih posledic. Gre 
namreč za prej omenjeno odškodninsko in tudi kazensko odgovornost, ki se lahko v  primeru 
prometne nesreče zahteva od odgovornih oseb na predlog oškodovanca ali policije. 
 
Na področju izvajanja nadzora na občinskih javnih cestah in poteh je inšpekcija že v preteklih 
letih opozarjala na nekaj sodb oz. odločb sodišč, ki se nanašajo na nezmožnost ukrepanja 
inšpekcije na kategoriziranih javnih cestah in poteh, ki so v zasebni lasti.  
 
Glede na to, da  na tem področju v zadnjih nekaj letih ni prišlo do nobenih pozitivnih premikov 
ocenjujemo, da je na predmetno  problematiko potrebno ponovno opozoriti. 
 
Iz ustavno sodne prakse (odločba Višjega sodišča RS: VSL sodba PRp 856/2013, odločba 
Vrhovnega sodišča RS: sodba IV Ips 4/2014, odločba Upravnega sodišča RS: UPRS III U 
40/2013 itd.) 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 za 
gradnjo ceste 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 gre za 
površino ki je v izključni zasebni lasti in je razpolaganje s to površino prepuščeno le 
zemljiškoknjižnemu lastniku in za to površino ne veljajo določbe Zakona o javnih cestah« .  
 
Po sprejeti razlagi 123. člena zakona o cestah so lastniki nepremičnin, po katerih potekajo 
obstoječe javne ceste, dolžni upoštevati prepovedi iz 5. člena Zakona o cestah (in smiselno 
tudi druge prepovedi) in omejitve le v času trajanja postopka iz 19. člena ZJC-B, torej v 
obdobju v katerem občine s svojo aktivnostjo usmerjeno v pridobitev teh nepremičnin, 
izkazujejo upravičenost omejevanja takšnega omejevanja lastninske pravice. Prekrškovni 
organi in sodišča morajo v konkretnih postopkih ugotavljati obstoj te predpostavke, saj je le v 
primeru dejanskega teka postopka po 19. členu ZJC-B mogoče uporabiti 5. člen v povezavi s 
123. a členom Zakona o cestah (jedro odločbe VSL sodba PRp 856/2013 in sodbe VS IV IPS 
4/2014)«. Glede na navedeno razlago lahko sklepamo, da je ukrepanje inšpekcije na takšnih 
zemljiščih praktično nemogoče saj se občine postopkov po pridobitve zasebnih zemljišč v 
javno dobro po 19. členu ZJC (sklenitev pravnega posla - pogodbe ali razlastitev),  praktično 
ne poslužujejo. Posledično pomeni takšna situacija, da inšpektor v konkretni zadevi ne more 
opraviti ali izvesti potrebnih  postopkov, ker tega po veljavni zakonodaji enostavno ne sme. 
 
Zaradi nevedenih težav je resorno ministrstvo v jeseni 2017 pripravilo in dalo v javno razpravo 
novi zakon, ki bi naj problematiko prenosa zgpraj navedenih zasebnih zemljišč, na katerih so 
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zgrajene javne ceste in poti bistveno poenostavil in tako omogočil vknjižbe cest kot javnega 
dobra v korist države ali občin. 
 
Na ostalih področjih izvajanja inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti občinskih inšpekcij kot so 
oglaševanje v času volilne in referendumske kampanje, 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 pri čemer se na področju oskrbe s pitno 
vodo za našo inšpekcijo pojavljajo zelo velike težave, pri izvajanju nadzora po veljavnih 
občinskih odlokih, na katere smo prav tako v preteklosti opozarjali, pa ta opozorila niso zalegla. 
 
Pripravljavec občinskih odlokov, ki so za vse občine bili sprejeti v osnovi, v enakem besedilu je 
namreč očitno pozabil na problematiko priključitve posameznih objektov na javno vodovodno 
omrežje  v primerih, ko imajo stranke pridobljene vodne pravice in ustrezna vodna dovoljenja, 
ki jih izdaja in odvzema Agencija Republike Slovenije za okolje,  v skladu z  Zakonom o vodah, 
katerega pa nadzira Inšpektorat RS za okolje. V teh primerih je ukrep priključitve na javno 
vodovodno omrežje možno izvesti le preko Inšpektorata RS za okolje, ki mora v skladu z 
omenjenim Zakonom o vodah, po odvzemu vodnega dovoljenja s strani Agencije izreči ukrep 
prepovedi uporabe vode iz vodnega zajetja in hkratne obvezne priključitve objekta na javno 
vodovodno omrežje. V primeru neizvršitve ukrepa pa stranko prisiliti na priključitev na javno 
vodovodno omrežje v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, s tako imenovano 
izvršbo z denarno prisilitvijo. 
 
Na področju  pogrebne in pokopališke dejavnosti, katero po novem zakonu v pretežni meri 
nadzira naša inšpekcija, v enem členu pa tudi tržna inšpekcija, je Medobčinski inšpektorat v 
letu 2017 obravnaval le eno prijavo. Po naši oceni je to posledica novega zakona, ki ga še 
nobena občina v Sloveniji ne izvaja zaradi precejšnjih nelogičnosti, zaradi katerih je sprožen 
tudi ustavni spor. 
 
Sicer pa je inšpekcija tako, kot v preteklem obdobju 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.  
 
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, ki jih nadzira državna inšpekcija ali rešuje kakšna druga inštitucija ali 
nenzadnje, katera se lahko rešujejo izključno v skladu s pravili civilnega prava po sodni poti.  
 
Pri tem je potrebno poudariti, da občani in tudi potencialni prijavitelji v inšpekcijskih in 
prekrškovnih postopkih praviloma odklanjajo vsakršno sodelovanje in še zlasti pričanje v 
postopkih dokazovanja posameznih protipravnih ravnanj. Zato se je morala inšpekcija pri 
svojem delu posluževati najrazličnejših metod ugotavljanja dejanskega stanja v posameznih 
konkretnih zadevah. To pa je v praksi, v različnih fazah inšpekcijskih postopkov, zahtevalo 
dobro sodelovanje s policijo, z drugimi inšpekcijskimi službami in upravnimi enotami ter tudi z 
drugimi državnimi in občinskimi organi, mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi.  
 
Na področju normativne ureditve je inšpekcija v preteklem obdobju sodelovala pri snovanju in 
pripravi različnih novih državnih predpisov in tudi odlokov vseh občinah, ki so takšno 
sodelovanje predlagale. V Mestni občini Maribor pa so inšpektorji aktivno sodelovali v različnih 
komisijah za pripravo ustreznih gradiv povezanih s sprejetjem novih ali tudi spremembami 
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veljavnih odlokov. Poudariti je namreč potrebno, da gre pri spremembah in dopolnitvah oz. 
uskladitvah odlokov z veljavno zakonodajo za zelo zahtevno materijo, ki ima neposreden in 
največji vpliv na delo inšpekcije.  
 
Najpomembnejše področje na katerem se je inšpekcija še posebej angažirala v začetku leta 
2017 je bila priprava nove prostorske in gradbene zakonodaje ter še nekaterih drugih 
predpisov. Pri tem je potrebno poudariti, da je predmetna zakonodaja prinesla bistvene 
novosti, kot najpomembnejšo pa  omenjamo prenos pristojnosti izvajanja inšpekcijskega 
nadzora nad posegi v prostor in gradnjo enostavnih oz. manj zahtevnih objektih. V pripravi pa 
je kot rečeno še nekaj predpisov s katerimi bo država prav tako posegla v pristojnosti lokalnih 
skupnosti in občinskih inšpekcij.  
 
Zaradi tega bo potrebno v bližnji prihodnosti okrepiti kadrovsko zasedbo inšpekcije in v sklopu 
organa sistemizirati tudi posamezne vrste inšpekcijskega nadzora po področjih nadzora  tako, 
kot  to zahtevajo posamezni zakoni. V sedanji organizaciji se namreč vsak posamezni 
inšpektor mora ukvarjati z vsemi upravno inšpekcijskimi področji, za katera je podana stvarna 
pristojnost občinskih inšpekcij.  
 
Gre torej za področja ravnanja z odpadnimi vodami, odpadki, cestami, prometom, plovbo, 
javnim redom, zelenicami, pitno vodo, turistično takso, pokopališči, gradnjami itd., 
opredeljenimi z v uvodu navedenimi predpisi, ki jih je za kvalitetno in zakonito izvajanje 
inšpekcijskega nadzora potrebno poznati v detajle. Ker pa je, kot rečeno, pri takšnem številu 
predpisov, ob obstoječi kadrovski zasedbi, to nemogoče zagotoviti, bo potrebno posamezne 
sorodne vrste nalog inšpekcijskega nadzora grupirati in jih po vsebini zožati na skupni 
imenovalec s sprejetjem ustrezne nove sistemizacije delovnih mest Medobčinskega 
inšpektorata.  
 
V kolikor se to ne bo zgodilo, pa bo sedanja organiziranost in močno okleščena kadrovska 
zasedba Medobčinskega inšpektorata še naprej narekovala način in prioritete izvajanja 
inšpekcijskega nadzora po občinah ustanoviteljicah, pri čemer pa bo delovanje inšpekcije, tako 
kot v preteklih letih moralo temeljiti na načelu solidarnosti, ki po več letnih izkušnjah omogoča 
zagotavljanje večje prisotnosti inšpekcije v posamezni občini od načrtovane takrat, kadar je to 
dejansko potrebno.  
Kljub temu ocenjujemo, da je inšpekcija, ob daljšem izpadu ene sodelavke iz službe, zaradi 
porodniškega staleža, v letu 2017 opravila zastavljene naloge.  
 
Pričujoča poročila o delu v posamezni občini ustanoviteljici se razlikujejo po vsebini glede na 
posebnosti lokalnega okolja, čeprav je pravni temelj za izvajanje inšpekcijskega nadzora v 
osnovi v vseh občinah enak. 
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1.1 MESTNA OBČINA MARIBOR 
 
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v Mestni občini Maribor izhaja iz programa dela 
Medobčinskega inšpektorata za leto 2017 in temelji  na: 
 

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

- redno načrtovanih aktivnostih, ki so opredeljene glede na dolgoletne izkušnje inšpekcije 
pri izvajanju inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti lokalnih skupnosti in nedokončanih 
inšpekcijskih postopkov, uvedenih  v letu 2016 ter aktivnostih,  ki so se izvajale po 
usmeritvah Mestne uprave Mestne občine Maribor pri reševanju posameznih zadev 
tekom leta.  

 
Ob tako koncipiranem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na 
reševanje prijav, ki so se evidentirale na sedežu Medobčinskega inšpektorata v Mariboru.  Z 
rednimi pregledi, v sklopu katerih so se več krat na mesec  pregledovale vse Mestne četrti in 
krajevne skupnosti na območju Mestne občine Maribor, pa se je poskušala zagotavljati 
potrebna redna prisotnost oz.  inšpekcijski   nadzor zlasti na področju odvajanja komunalnih 
odpadnih voda in priključevanja posameznih objektov na javno kanalizacijsko omrežje, 
nadzora vzdrževanja občinskih  javnih cest in poti, odlaganja komunalnih odpadkov, 
vzdrževanja čistoče na javnih površinah v občini, rabe javnih površin za postavitev gostinskih 
vrtov  in drugih področjih opredeljenih s predpisi Mestne občine Maribor. 
 
Odvajanje komunalnih odpadnih voda in priključevanje objektov na javno kanalizacijsko 
omrežje 
 
Na področju izvajanja inšpekcijskega nadzora odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih 
voda ter čiščenja grezničnega blata je inšpekcija v letu 2017, po uveljavitvi v uvodu navedene 
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in novega Odloka o načinu 
opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode v Mestni občini Maribor, nadaljevala z večjim številom postopkov prevzema in 
obdelave grezničnega blata ter priključevanja posameznih stanovanjskih enot na javno 
kanalizacijsko omrežje na območju  Studenc, Peker,  Limbuša, Tezna in Pobrežja. Gre za 
aktivnosti, ki jih državna inšpekcija in izvajalec gospodarske javne službe v preteklih lertih 
očitno nista vodila. 
 
Pri  tem je potrebno poudariti, da je Medobčinski inšpektorat v preteklosti že nekaj krat 
opozarjal na velike pomanjkljivosti in težave, ki jih predstavljajo na tem področju na eni strani 
nepopolne in netočne evidence in podatki o zavezancih, ki jih mora v skladu z Uredbo in 
Odlokom voditi izvajalec javne službe, na drugi pa visoki stroški priključitve objektov na 
kanalizacijsko omrežje, katere pred vsem starejši zavezanci, v marsikaterem primeru zaradi 
izredno slabega  finančnega stanja, preprosto ne morejo poravnati v zahtevanem roku. 
 
Z namenom odprave zgoraj navedenih nepravilnosti in zagotovitvijo vseh potrebnih podatkov 
pri vzpostavitvi in vodenju potrebnih evidenc predlagamo, da tudi pristojni dejavniki v Mestni 
občini Maribor, ki je kot koncedent podelila koncesijo za izvajanje predmetne gospodarske 
javne službe, opozorijo izvajalca javne službe na vse morebitna konsekvence, ki izhajajo iz 
naslova  obveznosti izvajalca javne službe, opredeljene s koncesijsko pogodbo. 
 
Sicer pa  je Nigrad d.d., kot izvajalec obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor v letu 2017 naslovil na 
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Medobčinski inšpektorat več prijav zaradi odvajanja padavinskih odpadnih voda v javno 
kanalizacijo s predlogom, da Medobčinski inšpektorat posameznikom takšno odvajanje z 
izdajo ustreznih inšpekcijskih odločb prepreči. Pri tem je potrebno poudariti, da veljavni odlok 
Mestne občine Maribor, ukrepanja Medobčinskega inšpektorata za takšne primere ne 
predvideva in jih tudi ne opredeljuje. To vprašanje je urejeno in sankcionirano z veljavno 
Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ki pa 
jo nadzira Inšpektorat RS za okolje in prostor. 
 
Ceste 

 
Pravna podlaga za izvajanje inšpekcijskega nadzora in ukrepanje inšpekcije na področju cest 
predstavljajo Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah, 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 rednem  vzdrževanju  javnih cest, Pravilnik o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah, Pravilnik za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del  in 
vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, Pravilnik o avtobusnih postajališčih, Pravilnik o 
cestnih priključkih na javne ceste in Pravilnik o zaporah na cestah.  
 
Na tem področju izvajanja nadzora, ki je eno najpomembnejših področij nadzora  
Medobčinskega inšpektorata inšpekcija ugotavlja, da v letu 2017 ni prišlo do pozitivnih 
premikov  na bolje.  
 
Ker 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. Seveda bi bilo teh nepravilnosti bistveno manj če bi se redno vzdrževanje izvajalo na 
nivoju, kot ga opredeljuje veljavni Pravilnik o rednem vzdrževanju cest, ter v kolikor bi se v 
večjem obsegu  izvajala investicijsko vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist, v 
skladu z veljavno zakonodajo s področja cest, za kar pa je potrebno zagotoviti tudi ustrezna 
finančna sredstva, ki pa se  iz leta v leto zmanjšujejo.  
 
Ob tem inšpekcija že več let ugotavlja in ponovno 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 pa nimajo sklenjenih pogodb o ustanovitvi služnosti, skleniti 
ustrezne predpogodbe s katerimi bi morala dogovoriti pogoje in nadzor ter izvedbo zaključnih 
del pri sanaciji prekopov v režiji pooblaščenega vzdrževalca cest. Gre torej za znano 
problematiko prekopov in sanacijo le teh, posledice katerih so v končni fazi neustrezno sanirani 
prekopi za katere nihče ne poda nobene garancije, da so strokovno in kvalitetno izvedeni ter, 
da upravljavec ceste z nimi ne bo imel, saj v garancijskem roku, nobenih stroškov.  
 
Na podobno problematiko inšpekcija opozarja tudi pri izvajanju pregledov izvedenih 
investicijsko vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist. Kljub zelo jasnim določbam 
veljavnega Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno 
korist na javnih cestah, pristojen občinski organ za ceste teh pregledov ne izvaja čeprav bi 
moral. Da je temu tako, dokazuje dejstvo, da inšpekcija za občinske ceste, ki bi po zgoraj 
navedenem pravilniku morala sodelovati na teh pregledih, na območju Mestne občine Maribor, 
od leta 1995 za gotovo ni sodelovala.  
 
Sicer pa sankcije za opustitev predmetnih pregledov ni v obliki opredelitve prekrška, prihaja pa 
lahko v teh primerih do oškodovanja upravljavca ceste, beri občine na različne druge načine 
povezane z nesolidnostjo izvedbe del, spremembe načrtov, ki nikjer niso verificirane,  
začetkom in potekom garancijske dobe, zavarovanjem investicije in unovčitvijo bančne 
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garancije  in v končni fazi tudi z odškodninsko odgovornostjo v razmerju do uporabnikov javnih 
cest.  
 
Pri tem je potrebno poudariti, da bi se po Zakonu o cestah morala po končanju zgoraj 
navedenih del in opravljenem pregledu za občinske ceste izdati ustrezna odločba župana, s 
katero bi se odredila odprava morebitno 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 ugotovljenih pomanjkljivosti.  
 
Na to nepravilnost je inšpekcija nazadnje opozarjala v preteklem letu vendar se za to nihče ne 
zmeni. Problemi na cestah (primer Turnerjeve),  katerih odprava zahteva precejšnja dodatna 
finančna sredstva in ukrepanje upravljalca ceste pri odpravi takšnih ali drugačnih napak pri 
gradnji ter nenazadnje tudi ukrepanje inšpekcije, če so izpolnjeni potrebni zakonski pogoji, pa  
ostajajo odprti in se prenašajo v neke druge čase. 
 
Sicer pa je inšpekcija na področju izvajana nadzora cest najpogosteje vodila različne postopke 
zaradi odstranitve vegetacije, katera je ovirala preglednost v križiščih ali je rasla v svetli profil 
občinskih cest, popravila in zamenjave poškodovane in izrabljene prometne signalizacije in 
prometne opreme, namestitve pomanjkljive prometne signalizacije ob zaporah cest, postavitve 
različnih ovir v cestni svet občinskih cest in drugih posegov  v občinske ceste brez ustreznega 
soglasja pristojnega občinskega organa za ceste. 
 
Tako so bili uvedeni inšpekcijski postopki zoper pravne in fizične osebe za zagotovitev 
prostega oz. svetlega profila občinskih cest zaradi razraščene vegetacije, katera je segala v 
prosti profil ceste v Efenkovi,  Murnovi,  Kramarjevi, Valvasorjevi  in  Miklavški ulici ter na Cesti 
v Rošpoh.  
V naselju Bresternica je bil uvedel postopek zaradi preprečitve iztekanja meteornih voda iz 
zasebne površine na občinsko cesto. Prav tako je bil uveden postopek v naselju »Nad 
elektrarno« zaradi zagotovitve preglednosti v križišču. V ulici Kragujevških žrtev je bila izdana 
odredba za odstranitev gradbenega materiala s pločnika ob gradbenih delih na objektu doma 
starostnikov. Prav tako je bil uveden prekrškovni postopek. Zaradi različnih manjših 
nepravilnosti je bilo ukrepano tudi na Cesti proletarskih brigad, na Greenwichu, v Hrastju, 
Pekrah, Počehovi, Radvanju, Razvanju, Limbušu, Radvanju, Košakih, na Taboru, Studencih, 
Malečniku, skratka na celotnem območju Mestne občine Maribor z različnimi inšpekcijskimi 
ukrepi pri čemer je bilo uvedeno tudi več prekrškovnih piostopkov.  
  
Zaradi nezadostnega in neustreznega vzdrževanja obvozne ceste preko naselij Medič in 
Brestrniška graba, ob  izgradnje kanalizacije in zapori ceste v Kamniški grabi, je bila družbi 
Nigrad večkrat odrejena sanacija obvozne ceste, čiščenje muld zaradi odvajanja meteornih 
voda ter postavitev zaščitne ograje na zelo nevarnem odseku obvozne ceste.V naselju Šober 
je bilo odrejeno čiščenje strme brežine, odstranitev drevesnih panjev in nevarnega drevja, 
katero je grozilo, da bo padlo na cesto. V ta namen je bilo izvedenih več pregledov in 
sestankov  z lastnikom, Sektorjem  za komunalo MOM, družbo Nigrad in Zavodom za 
gozdove. 

 
Ob tem je bilo na podlagi odredb inšpekcije zamenjano 25 prometnih znakov in nekaj 
dopolnilnih tabel. Podjetju Nigrad d.d., pa je bila več krat odrejena tudi sanacija poškodovanih 
bankin in  udarnih jam na voziščih ter gramoziranje posameznih makadamskih cest med tem 
ko je  nakaj fizičnih oseb je moralo odstranit klančine na cestah, ki so jih uredili brez ustreznih 
soglasij upravljavca cest. 
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Ravnanje z 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 je tako kot v 
preteklih letih povzročal na območjih MČ Pobrežje, Malečnik, Center, Tezno, Tabor, zlasti ob 
frekventnih ulicah ali na kako drugače izpostavljenih lokacijah znani mariborski ekolog na 
način, da je pobiral različne odvržene odpadke za drugimi, praviloma neznanimi povzročitelji 
ter jih deponiral na bankinah javnih cest ali jih jer odlagal na drugih neprimernih lokacijah. 
Takšne primere odlaganja odpadkov je inšpekcija s potrebno ažurnostjo Javnega podjetja 
Snaga, sproti reševala z odstranitvijo in deponiranjem teh odpadkov. Pri tem je potrebno 
poudariti, da je inšpekcija tudi v letu 2017 zaradi takšnega odlaganja odpadkov, ki je  občasno 
oviralo  in  ogrožalo  normalno odvijanje cestnega prometa uvedla tudi nekaj prekrškovnih 
postopkov. 
 
Razen tega je Medobčinski inšpektorat  ob rednih inšpekcijskih pregledih več krat ugotavljal 
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 ali premajhne pogostosti odvoza odpadkov. V nekaj primerih pa 
je bila, zaradi neustrezno določenih lokacij ekoloških otokov in vplivov le teh na okoliško 
prebivalstvo, s predstavniki Javnega podjetja Snaga  in prijavitelji ugotovljena  in dogovorjena 
prestavitev ekoloških otokov  na drugo lokacijo. 
 
Inšpekcija je takšne primere obravnavala na Belokranjski, Makedonski ulici, Kosovelovi ulici, 
Jurančičevi ulici, Šolski ulici, Šentpetrski ulici, Jarčevi ulici in ulici Na podrtem, občasno ob 
javnih poteh skozi Stražunski gozd (povezava Tezenska-Ul. heroja Nandeta, povezava 
Tezenska -Na trati-Na podrtem, povezava Štrekljeva-mokrišče-Kosovelova)  Divje odlaganje 
odpadkov pa je bilo evidentirano tudi na območju pri azilu za male živali,  po tem na Dogoški 
cesta proti rondoju v Dogošah, na območju energetskega koridorja vzporedno z avtocesto od 
Ptujske ceste proti Dogošam, na brežini potoka v Bresterniški grabi, na območju za poštnim 
centrom na Teznem in za kompleksom bivšega TAM-a,  v Kamniški grabi pri silosu za zimski 
posip, na brežini ob Štrekljevi in Prekmurski cesti proti Stražunskemu gozdu, na platoju pred 
Mariborskim otokom, pri Betnavskem gradu, na Lavtarjevi, Pekerski in Lackovi cesti, v 
Limbušu, na Studencih  itd. Na navedenih lokacijah praviloma ni bilo mogoče ugotoviti 
kršiteljev saj ni bilo najdenih nobenih dokaznih materialov o kršiteljih nedovoljenega odlaganja 
odpadkov. Ker so bili nezakonito odloženi odpadki na delih zemljišč v lasti Mestne občine 
Maribor, so bile  za odstranitev večje količine nezakonito odloženih odpadkov izdane 
ureditvene inšpekcijske odločbe pooblaščenemu izvajalcu za ravnanje s  komunalnimi odpadki 
podjetju Snaga v skladu z določbami Zakona o varstvu okolja. 
 
Razen tega je inšpekcija obravnavala tudi nekaj primerov nedovoljenega odlaganja gradbenih 
in drugih različnih nevarnih odpadkov, predvsem pa salonitnih plošč. Vse navedene zadeve so 
bile v skladu z veljavno zakonodajo odstopljene v reševanje stvarno pristojni Inšpekciji RS za 
okolje. Ob tem je potrebno omeniti, da pristojna Inšpekcija RS za okolje v letu 2017 v 
primerjavi s preteklimi leti bistveno hitreje  ukrepala in sproti reševala takšne prijave. 

 
Medobčinski inšpektorat je tekom leta, na območju Mestne občine Maribor več krat zasledil 
tudi divje odllaganje klavničnih odpadkov in kož različnega živalskega izvora. O teh ugotovitvah 
je bila vedno in takoj obveščena enota Veterinarsko higienske  službe v Mariboru, ki je zaradi 

varstva zdravja in življenja ljudi tudi takoj odstranjevala te klavnične odpadke.  
 
Ob teh aktivnostih je Medobčinski inšpektorat na podlagi prejetih prijav izvajalca obvezne 
gospodarske javne službe ravnanja z odpadki Javnega podjetja Snaga v letu 2016 sproti 
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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. 
 
Čistoča 

 
Na  področju vzdrževanja čistoče na javnih površinah inšpekcija ugotavlja, da  se je čiščenje in 
vzdrževanje le teh izvajalo v zadovoljivem obsegu. Res pa je, da bi bilo možno zagotavljati 
vzdrževanje čistoče na teh površinah na višjem nivoju, v kolikor bi za to bila zagotovljena tudi 
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. 
 

Raba javnih površin 
 

Na področju nadzora nad uporabo javnih površin se je v poročevalskem letu vršil redni in 
izredni nadzor nad postavljenimi  reklamnimi A-panoji in premičnimi objekti na javnih površinah 
ter gostinskimi vrtovi v centru mesta. Največ nadzorov pa je bilo opravljenih na podlagi prejetih 
prijav pristojnega urada Mestne občine Maribor, ki skrbi za oddajajne javnih površin in 
sklepanje pogodb o rabi javnih površin.  
 
Pri inšpekcijskih nadzorih tega področja inšpekcija, na podlagi opravljenih pregledov gostinskih 
vrtov ob različnih lokalih in trgovinah ugotravlja,  da so zaradi intenzivnega dela inšpekcije v 
preteklih letih  lastniki oziroma najemniki teh lokalov praviloma imeli sklenjene najemne 
pogodbe za uporabo javnih površin z Mestno občino Maribor. Nekaj manjših težav se je tekom 
leta pojavilo pri enem gostinskem vrtu na Grajske trgu, s poslovnim prostorom, ki ni imel 
sklenjene ustrezne pogodbe. Zaradi tega je bila kršitelju  odrejena odstranitev vrta. Hkrati pa 
so bili zoper njega uvedeni tudi trije prekškovni postopki z izrekom globe v skupni višini 6.000€. 
 
Ob navedenih aktivnostih  se je nadzor rabe javnih površin izvajal tudi v času Festivala Lent ter 
na vseh drugih javnih prireditvah, skupaj s Kramarskim sejmom, vendar ob tem ni bilo 
ugotovljenih večjih nepravilnosti. Bil pa je na območju Lenta  uveden postopek za odstranitev 
kioska za prodajo sadja in zelenjave, kateri se je v postopku upravne izvršbe tudi odstranil. 
 
Podobno stanje je inšpekcija ugotavljala tudi pri nadzoru nad postavljenimi A-panoji. Ob 
inšpekcijskih pregledih je bilo tako ugotovjenih nekaj nepravilnosti, ker posamezni uporabniki 
za postavitev le teh niso imeli sklenjenih pogodb o rabi javne površine z lastnikom javne 
površine. Na podlagi izrečenih opozoril in določitve roka za pridobitev ustreznega dovoljenja za 
rabo javne površine, so ti uporabniki podali ustrezne vloge in z Mestno občino Maribor  sklenili 
pogodbe za rabo javne površine za postavitev A-panojev. 
 
Na tem področju smo ponovno dolžni opozoriti na spremembo Zakona o financiranju občin  iz 
začetka leta 2015, po kateri je za rabo javnih površin ponovno uvedeno plačilo takse. Kljub 
imenovanju ustrezne komisije za pripravo odloka o taksah in posledično spremembo 
veljavnega odloka o rabi javnih površin so bile potrebne aktivnosti na tem področju ustavljene. 

   
Zelene površine 
 
Na področju izvajanja nadzora nad vzdrževanjem higiene in urejenostjo javnih parkov in drugih 
zelenih površin inšpekcija ugotavlja, da so bili parki in  javne zelene površine okoli javnih 
objektov, osnovnih šol in vrtcev 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 



Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2017 

 
 

15 

inšpekcijskih pregledih ugotovljeno, da so lastniki upoštevali izrečena opozorila in zanemarjena 
zemljišča primerno uredili, tako da so pokosili visoko travo ter  odstranili divje rastje  in plevel.  
 
Ostala področja  
 
Na področju izvajanja nadzora taxi prevozov je  Medobčinski inšpektorat, na podlagi prijave 
pristojnega urada mestne občine opravil  v začetku leta inšpekcijski nadzor izvajanja taxi 
službe.  Ob izvajanju tega nadzora je bilo ugotovljeno, da so taksisti v glavnem opravljali 
dejavnost taxi prevozov na podlagi izdanih dovoljenj. Le v parih primerih je bilo  taxistom  
izrečeno opozorilo, ki je bilo podlaga za vložitev ustrezne vloge  in izdajo dovoljenja pristojnega 
občinskega organa za promet.  
 
V oktobru in novembru je bilo opravljeno tudi  več pregledov pokopališč, ker se v času pred 
dnevom spomina na mrtve poveča količina odpadkov na pokopališčih, vendar ob teh pregledih 
ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, saj so se odpadki s pokopališč redno in sproti  odvažali.  
 
Medobčinski inšpektorat je v obravnavanem obdobju prejel tudi večje število različnih prijav, 
katere je v skladu z veljavno zakonodajo odstopal v reševanja drugim stvarno pristojnim 
inšpekcijam in službam ter občinskim organom. Največje število teh prijav je bilo odstopljeno 
Inšpekciji za okolje, Inšpekciji za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Gradbeni inšpekciji in 
Veterinarskem inšpektoratu RS.  
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V Mestni občini Maribor  so bili na Medobčinskem  inšpektoratu v letu 2017 opravljeni naslednji 
inšpekcijski pregledi in postopki: 
 

 
VRSTA OPRAVILA 

 

REALIZACIJA 
2017 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI) 2728 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI 114 

ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI) 223 

POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN ZIN) 56 

OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP 95 

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 50 

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU 5 

POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU 96 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 74 

IZDANI SKLEPI (USTAVITEV POSTOPKA, PODALJŠANJE ROKA, ZAVRŽENJE, …) 92 

SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI 1 

SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE 6 

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE 1 

IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI  

IZDANE ODREDBE 63 

ODSTOPI ZADEV 32 

DOPISI,  ODGOVORI, MNENJA 248 

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI 3884 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA 13 

ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA 19 

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU 32 

IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU 12 

USTAVITEV POSTOPKA 7 

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH  5 

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA 2 

IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN 6 

IZDAN PLAČILNI NALOG 1 

POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE  5 

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO 2 

PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE 1 

SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH 1 

DOPISI, ODGOVORI,… 8 

SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI 114 

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI 3998 
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1.2 OBČINA BENEDIKT 

 
Tako kot v drugih občinah ustanoviteljicah Medobčinskega inšpektorata, izhaja poročilo o delu 
v občini Benedikt iz programa dela Medobčinskega inšpektorata za leto 2017 in temelji  na: 
 

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

 
- redno načrtovanih  aktivnostih, ki so opredeljene glede na dolgoletne izkušnje 

inšpekcije pri izvajanju inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti lokalnih skupnosti in 
nedokončanih inšpekcijskih postopkov, uvedenih  v letu 2016 ter aktivnostih,  ki so se 
izvajale po usmeritvah občinske uprave.  

 
Ob tako koncipiranem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na 
reševanje prijav, ki so se evidentirale na sedežu občinske uprave občine Benedikt ali pa so bile 
neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. S tako imenovanimi rednimi pregledi, 
v sklopu katerih so se praviloma dva krat na mesec  pregledali vsi kraji in zaselki na območju 
občine, pa se je zagotavljala potrebna redna prisotnost oz.  inšpekcijski   nadzor zlasti na 
področju odvajanja komunalnih odpadnih vod, občinskih  javnih cest in poti, odlaganja 
komunalnih odpadkov, vzdrževanja čistoče na javnih površinah v občini ter na  drugih področjih 
opredeljenih s predpisi. 
 
Pri tem je potrebno poudariti, da je država v zadnjih dveh letih prenesla na občinske inšpekcije 
pristojnost izvajanja nadzora tudi nad komunalnimi odpadnimi in meteornim vodami, pogrebno 
in pokopališko dejavnostjo in  koncem lanskega leta tudi nad ugotavljanjem skladnosti gradnje 
enostavnih in manj zahtevnih objektov s prostorskimi akti občin, vendar za to ni zagotovila 
nobenih sredstev, kjub temu, da bi predmetna sredstva, po veljavni zakonodaji, morala 
zagotoviti.  
 
To pomeni, da se bo obseg dela inšpekcije na teh področjih, tudi na območju občine Benedikta 
bistveno sprenmenil. Zato pa bo nujno potrebno zagotoviti ustrezno število novih inšpektorjev. 
V kolikor nam bo to uspelo, na inšpekciji ne pričakujemo večjih težav pri izvajanju tega 
nadzora.  Res pa je, da se bo zaradi zahtevnosti  in relativno visokih stroškov posameznih 
postovkov, zlasti ob morebitnem rušenju posamezunih objektov zgrajenih v nasprotju z 
določbami gradbenega zakona in prostorskega akta občine, potrebno dogovoriti z vodstvom 
občine. 
 
Sicer pa inšpekcija v letu 2017 na območju občine Benedikt tako, kot v drugih občinah na 
območju Slovenskih goric ni obravnavala prijav povezanih z odvajanjem komunalnih in 
padavinskih odpadnih voda. Razlog, da je temu tako je verjetno iskati v dejstvu, da občine 
zaenkrat še ne zagotavljajo izvajanja predmetne gospodarske javne službe za  čiščenje in 
odstranjevanje grezničnega blata, ki ga zahtevata veljavna uredba  in občinski odlok na 
predpisana 3 leta. Odvajanje odpadnih voda v javno kanalizacijo pa v osnovi ni problematično, 
če so na  kanalizacijo prioključeni vsi zavezanci posameznega aglomeracijskega območje. 
Zato bo potrebno čim prej povzeti potrebne aktivnosti  in tako zagotoviti črpanje grazničnega 
blata za vse uporabnike pitne vode, saj obstaja tudi velika verjetnost, da bo po poteku roka za 
izgradnjo malih čistilnih naprav leta 2023, le ta ponovno podaljšan.  
 
Sicer pa inšpekcija ugotavlja, da  občani  občine Benedikt tako, kot tudi v drugih manjših 
občinah, praviloma spoštujejo predpise. Je pa res, da se občasno pojavljajo posamezniki, ki 
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zavestno ali pa tudi nevede naredijo prekršek ali kakšno drugo  proti pravno ravnanje. Na 
splošno, še največ takšnih nepravilnosti ugotavlja inšpekcija na področju ravnanja z odpadki in 
posegi v občinske javne ceste. Pri tem je pomembno, da ravnanje s komunalnimi odpadki s  
pobiranjem in odstranjevanjem odpadkov poteka brez težav. Individualna gospodinjstva vestno 
ločujejo posamezne frakcije odpadkov in jih odlagajo v ustrezne posode, pooblaščeni izvajalec 
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Benedikt, podjetje 
Saubermacher, pa redno skrbi za pobiranje in odvoz ločenih frakcij odpadkov. 
 
Še vedno pa je možno zaslediti divje odlaganje bioloških odpadkov  ter občasno tudi manjših 
količin komunalnih odpadkov, pred vsem različnih ostankov odpadne  embalaže,  v gozdu ob 
cesti od lovskega doma v smeri Trstenika. Ker je v takšnih primerih praviloma nemogoče 
ugotoviti povzročitelja, je  moral takšne odpadke odstraniti, po odredbi inšpekcije, pooblaščeni 
izvajalec obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini. Razen 
tega je inšpekcija odredila Veterinarsko higienski službi v Mariboru odstranitev klavničnih 
odpadkov, ki so bili najdeni v dveh primerih in sicer, en krat na zgoraj navederni lokaciji, drugič 
pa v gozdu, ob cesti Štrajgrova – Ihova. 
 
Tudi na področju vzdrževanja čistoče na javnih površinah inšpekcija ugotavlja, da je bila 
čistoča na le teh na zadovoljivem nivoju. Tako so bile javne površine pred vsem v naselju 
Benedikt tekom leta redno čiste, pokošene in urejene. 
 
Nekoliko drugačno situacijo pa inšpekcija ugotavlja na terenu na zasebnih zemljiščih zaradi 
nepokošenih in neurejenh stavbnih zemljiščih (primer zapuščenega in zanemarjenega dvorišča 
in starega Marlesovega objekta v naselju Benedikt, ki se zaradi popolnoma neodgovornega 
lastnika ponavlja iz leta v leto). Enako oz. še slabše stanje pa je na  zapuščenih kmetijah. 
Posledica takšnega stanja je za stavbna zemljišča neustrezne zakonska regulativa. Pri 
zapuščenih kmetijah, ki so v glavnem posledica smrti prejšnjih lastnikov pa je problem verjetno 
vprašanje dedovanja takšnih kmetij, deloma pa tudi pomanjkljivega inšpekcijskega nadzora 
državne kmetijske inšpekcije. 

Na področju izvajanja nadzora občinskih javnih cest in poti po veljavnem odloku in Zakonu o 
cestah inšpekcija v letu 2017 ni obravnavala večjih kršitev. Obravnavana sta bila le dva  
primera opustitve obreza in obsekovanja vejevja v svetlem profilu občinskih ceste na 
Benediškem vrhu ter v Trotkovi. Obravnavan pa je bil tudi problem odvodnje meteornih vod s 
ceste in okoliških kmetijskih površin v naselju Štajngrova, ki se je v bistvu pojavil pred več 
desetletji, z izgradnjo ceste v sklopu katere pa ni bila ustrezno rešena odvodnja meteornih 
voda z večjega pobočja kmetijskih in stavbnih zemljišč ter stanovanjskih hiš in gospodarskih 
poslopij. Ureditev predmetne zadeve je po tolikih letih še vedno  možna ob zagotovitvi 
ustreznih finančnih sredstev ter samo na podlagi ustrezne projektne rešitve.  

Ob teh aktivnostih je inšpekcija obravnavala tudi prijavo v  zvezi z izvajanjem del pri polaganju 
optičnih kablov in postavljanjem premične prometne signalizacije  za delno zaporo občinske 
ceste v naselju Štajngrova. Po izrečenem opozorilu je izvajalec del odpravil ugotovljene 
pomanjkljivosti in nadaljeval z začetimi deli. Drugih nepravilnosti ni bilo obravnavano. 

Enako je bilo tudi na  ostalih področjih.  
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Priložena tabela prikazuje podatke o inšpekcijskih pregledih in postopkih v občini Benedikt   v 
letu 2017 in sicer: 

 
 

VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
2017 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI) 138 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI 4 

ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI) 2 

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

OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP  

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 1 

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU  

POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU  

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 1 

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

SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI  

SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE  

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  

IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI  

IZDANE ODREDBE 4 

ODSTOPI ZADEV  

DOPISI,  ODGOVORI, MNENJA 2 

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI 152 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA  

ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA  

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU  

IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU  

USTAVITEV POSTOPKA  

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH   

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA  

IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN  

IZDAN PLAČILNI NALOG  

POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE   

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE  

SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH  

DOPISI, ODGOVORI,…  

SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI 152 
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1.3 OBČINA CERKVENJAK 
 
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Cerkvenjak izhaja iz programa dela za 
leto 2017, kateri temelji na Odloku o ustanovitvi skupnega organa s katerim  je določen ključ 
obveznosti in s tem posledično tudi mesečna prisotnost inšpektorja Medobčinskega 
inšpektorata na območju občine Cerkvenjak ob načrtovanih aktivnostih, katere so bile določene 
glede na izkušnje z uvedbo postopkov v preteklih letih ter  skupnim dogovorom o aktivnostih 
med Občinsko upravo občine Cerkvenjak in inšpekcijo in tekočimi  usmeritvami Občinske 
uprave občine Cerkvenjak tekom leta. 

 
Inšpekcijski nadzor se je tako izvajal na podlagi obravnavanja prejetih prijav o nepravilnostih s 
strani občanov in drugih subjektov na sedežu občine  Cerkvenjak ali  na inšpektoratu v 
Mariboru  ter rednega inšpekcijskega nadzora na območju občine Cerkvenjak. 
 
Področje ravnanje z odpadki in čistoča na javnih površinah 
 
Na področju ravnanja z odpadki Medobčinski inšpektorat zaradi rednega izvajanja 
inšpekcijskega nadzora v prejšnjih letih, ob rednih inšpekcijskih pregledih na nadzorovanem 
območju ni ugotovil večjih nepravilnosti, saj gospodinjstva vestno ločujejo posamezne frakcije 
odpadkov in jih odlagajo v ustrezne posode, pooblaščeni izvajalec javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki na območju občine Cerkvenjak, podjetje Saubermacher, pa redno skrbi 
za odvoz ločenih frakcij odpadkov ter redno vzdržuje čistočo na lokacijah za ločeno zbiranje 
odpadkov.  
 
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nad vzdrževanjem čistoče na javnih površinah na 
območju občine Cerkvenjak ob rednih inšpekcijskih pregledih ni bilo ugotovljenih in zaznanih 
nobenih kršitev občinskih predpisov, 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.  
 
Področje vzdrževanja in nadzora na občinskih cestah 

 
Na področju nadzora občinskih cest in javnih poti se je izvajal redni inšpekcijski nadzor 
predvsem na področju nedovoljenih posegov v obcestni svet občinskih cest in poti in nadzor 
nad izvajanjem rednega vzdrževanja občinskih cest in poti na območju občine. Medobčinski 
inšpektorat je ob rednih inšpekcijskih pregledih občinskih cest in javnih poti na področju 
rednega vzdrževanja ugotovil, da Režijski obrat občine Cerkvenjak, zelo dobro opravlja svoje 
delo, saj so bile občinske ceste in poti dobro vzdrževane, tako, da ni bilo potrebno 
inšpekcijskega ukrepanja.  
 
Medobčinski inšpektorat je izvedel izredni inšpekcijski nadzor na Antonovem žegnanju v 
Cerkvenjaku, kjer je pri opravljanju nadzora nad rabo javnih površin za postavitev stojnic, 
ugotovil, da imajo vsi prodajalci za postavljene stojnice plačano takso za rabo javne površine in 
pridobljena ustrezna soglasja od Občinskega urada, razen prodajalca ene stojnice, kjer je bilo 
na kraju samem ugotovljeno, da je prodajalec dal vlogo na Občinski urad za rabo javne 
površine za postavitev stojnice, vendar prepozno, zato mu je bilo na kraju samem izrečeno 
ustno opozorilo in določen rok 5 dni za plačilo takse za rabo javne površine in pridobitev 
soglasja od Občinskega urada. Po izteku določenega roka sem na Občinski urad občine 
Cerkvenjak poslal poizvedbo in od Občinskega urada prejel obvestilo, da je prišel prodajalec 
plačat takso za rabo javne površine v določenem roku, s strani Občinskega urada pa mu je bilo 
izdano ustrezno soglasje, zato ni bilo več razloga za nadaljevanje inšpekcijskega postopka. 
 
Medobčinski inšpektorat je na prejeto prijavo glede nevarnega, delno porušenega in 
zapuščenega objekta ob občinski javni poti v Ivanjskem vrhu, opravil inšpekcijski pregled s 
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predstavnikom Občinske uprave in mu na kraju samem ustno odredil, da Režijski obrat takoj 
postavi ustrezno prometno signalizacijo za zavarovanje dela občinske javne poti vzdolž 
nevarnega objekta, prejeto prijavo pa takoj odstopil v pristojno reševanje Ministrstvu za okolje 
in prostor, Inšpektoratu RS za okolje in prostor, Gradbeni inšpekciji, Območna enota Maribor. 
 
Medobčinski inšpektorat je sodeloval pri komisijskem kvalitetnem pregledu izvedenih del  na 
modernizaciji občinskih javnih poti - (JP Brengova-Pučko-Vanetina), kjer je bilo ob pregledu 
ugotovljeno, da je na navedenem odseku še potrebno postaviti dva prometna znaka za 
omejitev hitrosti, pri pregledu JP (Hrčki vrh-Blažič) ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti, pri 
pregledu JP (Čagona-Čebelarski dom) v naselju Čagona, pa je bilo ugotovljeno, da je za 
zagotovitev preglednosti v križišču potrebno postaviti cestno ogledalo. Po končanem 
komisijskem pregledu je bilo ugotovljeno, da izvajalec dela na navedenih odsekih izvajal v 
skladu z izvedbenim načrtom za izvedbo del modernizacije občinskih javnih poti, za 
ugotovljene pomanjkljivosti pa je bil izvajalcu del določen rok za odpravo le teh.   
 
Področje vzdrževanja javnih zelenih površin in pokopališča  
 
Pri inšpekcijskem nadzoru javnih zelenih površin okoli osnovne šole, otroškega vrtca in ostalih 
javnih objektov na območju občine Cerkvenjak, Medobčinski inšpektorat ni ugotovil kršitev, saj 
so bile javne zelene površine redno košene, primerno vzdrževane in lepo urejene.  
 
Pri inšpekcijskem nadzoru pokopališča ob opravljenih rednih inšpekcijskih pregledih, ni bilo 
ugotovljenih kršitev, saj je bilo pokopališče primerno urejeno in vzdrževano, urejena in 
vzdrževana pa je bila tudi okolica pokopališča. Zaradi navedenega ni bilo potrebno 
inšpekcijsko ukrepanje. 

 
Področje oglaševanja in plakatiranja 

 
Ob rednem opravljanju inšpekcijskega nadzora na področju nedovoljenega plakatiranja in 
nepravilnega oglaševanja  predvsem po avtobusnih nadstrešnicah na območju občine 
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.  
 
Ostalo   
 
Medobčinski inšpektorat je obravnaval vse prejete prijave prijaviteljev in tudi prijave prevzete 
od predstavnikov Občinske uprave občine Cerkvenjak ter s predstavniki Občinske uprave 
občine Cerkvenjak uspešno sodeloval in sproti reševal nastalo problematiko. 
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Po podatkih iz aplikacije, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so  bili v letu 
2017 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in postopki: 

 
 

VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
2017 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI) 120 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI 3 

ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI) 2 

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

OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP  

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 1 

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU  

POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU 1 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE  

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

SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI  

SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE  

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  

IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI  

IZDANE ODREDBE 1 

ODSTOPI ZADEV 1 

DOPISI,  ODGOVORI, MNENJA 3 

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI 132 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA  

ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA  

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU  

IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU  

USTAVITEV POSTOPKA  

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH   

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA  

IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN  

IZDAN PLAČILNI NALOG  

POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE   

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE  

SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH  

DOPISI, ODGOVORI,…  

SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI 123 
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1.4 OBČINA DUPLEK 
 
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Duplek izhaja iz programa dela za leto 
2017, kateri temelji na Odloku o ustanovitvi skupnega organa, kjer je določen ključ obveznosti 
in s tem posledično tudi mesečne prisotnosti občinskega inšpektorja in na predvidenih 
aktivnostih, katere se določijo glede na vodenje postopkov iz prejšnjih let, skupnega dogovora 
o aktivnostih med Občinsko upravo občine Duplek in inšpekcijo ter splošnim navodilom 
Občinske uprave občine Duplek tekom leta. 

 
Program inšpekcijskega nadzora je sestavljen iz obravnavanja prejetih prijav o nepravilnostih s 
strani občanov in drugih subjektov ter rednega nadzora na območju občine Duplek. 
 
Področje ravnanje z odpadki in čistoča na javnih površinah 
 
Medobčinski inšpektorat ob rednih inšpekcijskih pregledih na področju ravnanja s komunalnimi 
odpadki na nadzorovanem območju ni ugotovil večjih nepravilnosti, saj gospodinjstva vestno 
ločujejo posamezne frakcije odpadkov in jih odlagajo v ustrezne posode, pooblaščeni izvajalec 
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Duplek, Čisto mesto Ptuj, pa 
redno skrbi za odvoz ločenih frakcij odpadkov ter dokaj redno vzdržuje čistočo na lokacijah 
ekoloških otokih za ločeno zbiranje odpadkov.  
 
Medobčinski inšpektorat je prejeto prijavo nedovoljenega odlaganja raznega izkopnega 
materiala v naravno okolje v naselju Zgornji Duplek, odstopil v pristojno reševanje Ministrstvu 
za okolje in prostor, Inšpektoratu RS za okolje in prostor, Območna enota Maribor. 
 
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.  

 
Področje vzdrževanja in nadzora na občinskih cestah 

 
Na področju nadzora občinskih cest in javnih poti se je izvajal redni inšpekcijski nadzor 
predvsem na področju nedovoljenih posegov v obcestni svet občinskih cest in poti in nadzor 
nad izvajanjem rednega vzdrževanja občinskih cest in poti na območju občine. Medobčinski 
inšpektorat je ob rednih inšpekcijskih pregledih občinskih cest in javnih poti na področju 
rednega vzdrževanja ugotovil, da Režijski obrat občine Duplek, zelo dobro opravlja svoje delo, 
saj so bile občinske ceste in poti dobro vzdrževane, tako, da ni bilo potrebno inšpekcijskega 
ukrepanja.  
 
Medobčinski inšpektorat je nekajkrat uspešno ukrepal z ustnimi opozorili lastnikom zemljišč 
zaradi razraščanja vegetacije z njihovih zemljišč v obcestni svet občinske ceste v naseljih 
Zgornji Duplek in v naselju Zgornja Korena, saj je bilo ob kontrolnih inšpekcijskih pregledih na 
kraju samem ugotovljeno, da so lastniki zemljišč obrezali razraščeno vegetacijo, ki je posegala 
v obcestni svet občinske ceste. 
 
Področje vzdrževanja javnih zelenih površin in pokopališč  
 
Pri inšpekcijskem nadzoru javnih zelenih površin okoli osnovnih šol, vrtcev in ostalih javnih 
objektov na območju občine Duplek, Medobčinski inšpektorat ni ugotovil kršitev, saj so bile 
javne zelene površine redno košene, primerno vzdrževane in lepo urejene.  
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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. 

 
Področje oglaševanja in plakatiranja 

 
Ob rednem opravljanju inšpekcijskega nadzora na področju nedovoljenega plakatiranja in 
nepravilnega oglaševanja  predvsem po avtobusnih nadstrešnicah na območju občine Duplek 
ob inšpekcijskih pregledih ni bilo zaznanih in ugotovljenih kršitev, zato ni bilo potrebnega 
inšpekcijskega ukrepanja, saj je bilo obstoječe oglaševanje in plakatiranje izvedeno v skladu z 
občinskim predpisom.  
 
Področje oskrbe  s  pitno vodo 

 
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, podjetja Mariborski vodovod, občasno prejemal prijave, da si nekateri lastniki 
stanovanjskih objektov, kateri se nahajajo na poselitvenem območju v naseljih Zgornja Korena, 
Zimica, Jablance in naselju Ciglence, v katerih se rabi pitna voda in kjer se zagotavlja oskrba s 
pitno vodo s storitvami javne službe, še vedno niso uredili vodovodnega priključka stavbe na 
javno vodovodno omrežje.   
 
Med prejetimi prijavami je precej lastnikov stanovanjskih objektov, kateri še imajo veljavno 
dovoljenje  in vodne pravice za neposredno rabo pitne vode za lastno oskrbo s strani 
Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije RS za vode. V navedenih primerih Medobčinski 
inšpektorat, na podlagi dogovora na sklicanem sestanku v predmetni zadevi na občini Duplek, 
ni uvedel inšpekcijskih postopkov saj morajo biti še veljavna dovoljenja in vodne pravice prej 
preklicane s strani Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije RS za vode. 
  
Medobčinski inšpektorat je v vseh ostalih primerih uvedel inšpekcijski postopek z izdajo pisnih 
opozoril lastnikom stanovanjskih objektov, da podajo prijavo pri pooblaščenem izvajalcu 
obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Duplek, podjetju Mariborski 
vodovod za izvedbo vodovodnega priključka na javno vodovodno omrežje. Ob preverjanju pri 
Občinskem uradu občine Duplek je bilo ugotovljeno, da je velika večina zavezancev zoper 
katere je uveden inšpekcijski postopek, na občini Duplek že delno ali pa v celoti poravnalo 
komunalni prispevek za priključitev na javno vodovodno omrežje in si tudi že pridobilo ustrezno 
soglasje občine Duplek za izvedbo hišnega priključka na javno vodovodno omrežje, katero je 
tudi osnova za prijavo pri pooblaščenemu izvajalcu obvezne gospodarske javne službe oskrbe 
s pitno vodo v občini Duplek, podjetju Mariborski vodovod.  
 
Na podlagi poizvedb pri pooblaščenemu izvajalcu obvezne gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo v občini Duplek, podjetju Mariborski vodovod, je bilo za te zavezance ugotovljeno, 
da je približno 4/5 zavezancev že podalo prijavo za izvedbo hišnega priključka na javno 
vodovodno omrežje, od teh pa je pooblaščeni izvajalec že izvedel približno 3/5 hišnih 
priključkov  na javno vodovodno omrežje. Za ostale zavezance, ki še vedno niso podali prijave 
pri pooblaščenemu izvajalcu za izvedbo hišnega priključka na javno vodovodno omrežje pa se 
nadaljuje inšpekcijski postopek priključitve na javno vodovodno omrežje v skladu s predpisi.  
 
Ostalo   
 
Prejeto prijavo neustrezne gradnje pretočne greznice, iz katere iztekanje bi naj po mnenju 
prijavitelja domnevno povzročalo plazenje zemljine po zemljišču nad stanovanjskim objektom v 
naselju Dvorjane je Medobčinski inšpektorat odstopil v pristojno reševanje Ministrstvu za okolje 
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in prostor, Inšpektoratu RS za okolje in prostor, Gradbeni inšpekciji, Območna enota Maribor. 
Sicer pa je Medobčinski inšpektorat  tekom leta 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. 
 
Medobčinski inšpektorat je v letu 2017 opravil naslednje inšpekcijske preglede in postopke: 

 
 

 
VRSTA OPRAVILA 

 

REALIZACIJA 
2017 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI) 229 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI  

ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI) 1 

POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN ZIN) 33 

OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP  

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 41 

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU  

POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU 69 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE  

IZDANI SKLEPI (USTAVITEV POSTOPKA, PODALJŠANJE ROKA, ZAVRŽENJE, …) 4 

SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI  

SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE  

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  

IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI  

IZDANE ODREDBE  

ODSTOPI ZADEV 2 

DOPISI,  ODGOVORI, MNENJA 71 

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI 450 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA  

ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA  

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU  

IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU  

USTAVITEV POSTOPKA  

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH   

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA  

IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN  

IZDAN PLAČILNI NALOG  

POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE   

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE  

SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH  

DOPISI, ODGOVORI,…  

SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI 450 
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1.5 OBČINA HOČE – SLIVNICA 
 
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Hoče - Slivnica izhaja iz programa dela 
Medobčinskega inšpektorata za leto 2017 in temelji  na: 
 

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

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

 
Ob tako koncipiranem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na 
reševanje prijav, ki so se evidentirale bodisi na sedežu občinske uprave občine Hoče – Slivnica 
ali pa so bile neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. S tako imenovanimi 
rednimi pregledi, v sklopu katerih so se praviloma dva krat na mesec  pregledali vsi kraji in 
zaselki na območju občine, pa se je poskušala zagotavljati potrebna redna prisotnost oz.  
inšpekcijski   nadzor zlasti na področju občinskih  javnih cest in poti, odlaganja komunalnih 
odpadkov, vzdrževanja čistoče na javnih površinah v občini in drugih področjih opredeljenih s 
predpisi. 
 
Področje ravnanja z odpadki 
 
Področje nadzora nad ravnanjem z odpadki obsega nadzor nad odlaganjem odpadkov v 
naravno okolje, nepravilnim ravnanjem, predvsem ustreznim ločevanjem odpadkov na 
njihovem izvoru, vključenosti uporabnikov v sistem ravnanja z odpadki in predajo odpadkov 
izvajalcu ravnanja z odpadki.   
 
Na območju občine Hoče – Slivnica je bilo v letu 2017 opravljenih več različnih zadev tako iz 
inšpekcijskega kot tudi prekrškovnega področja.  
 
Na območju asfaltne baze v Rogozi je bil opravljen pregled celotnega območja okoli 
kompleksa, kjer so bili na posameznih odsekih ugotovljena manjša odlagališča odpadkov. 
Odpadki izven kompleksa (ob ograji) so bili odstranjeni s pomočjo režijskega obrata občinske 
uprave občine Hoče – Slivnica, znotraj pa jih je odstranil najemnik – družba Pomgrad. Težava 
tega območja je tudi v tem, da lastniška razmerja znotraj kompleksa gramoznice in asfaltne 
baze še niso urejena, da je del zemljišča v lasti družbe v stečaju, ostali deli zemljišča so v lasti 
različnih lastnikov, kar predstavlja oteženo komuniciranje in urejanje zadev.  
 
Na Polanski cesti v Orehovi vasi je bilo opravljenih več pregledov na podlagi prejetih prijav v 
zadevah odlaganja odpadkov na brežini potoka, nepravilnega ravnanja z odpadnimi vodami in 
nepokošenih bankin. V postopku je bilo ugotovljeno, da gre v večini zadev za neurejene 
medsosedske odnose in da so bila dejstva ob pregledih drugačna, kot so bila navedena v 
prijavah, zato ni bilo uvedenih postopkov, kar je bilo pojasnjeno tudi prijaviteljem.  
 
Primera v Pivoli in v gozdu v Rogozi, kjer so bili odloženi odpadki, ki po klasifikaciji ne sodijo 
med komunalne odpadke (gradbeni material in avtomobilske gume) sta bila odstopljen v 
pristojno reševanje Inšpektoratu za okolje. Za komunalne odpadke, odložene prav tako v 
gozdu v Rogozi je Medobčinski inšpektorat uvedel postopek zoper domnevnega kršitelja, kateri 
pa je odpadke odstranil še pred izdajo odločbe.  
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Uvedena sta bila dva prekrškovna postopka zaradi odpadkov, odloženih ob ograji zbirnega 
centra v Slivnici, kjer so bili med raznimi odpadki najdeni tudi dokumenti s podatki. V postopku 
je bilo ugotovljeno, da najdeni dokumenti pripadajo osebama, kateri sta doživeli vlom in krajo 
dokumentov in drugih predmetov, kar je obravnavala tudi policijska postaja Rače. Postopek je 
bil ustavljen, ker je bilo v postopku ugotovljeno, da lastnika najdenih dokumentov nista 
nedovoljeno odložila najdenih odpadkov.  
 
V Samovi ulici v Rogozi je bil pričet postopek zaradi neurejenega dvorišča in odloženih 
različnih kosovnih in drugih odpadkov na dvorišču. V postopku je bilo ugotovljeno, da je objekt 
zapuščen in nevzdrževan že dalj časa, saj lastnik ni več sposoben sam opravljati vzdrževanja. 
O celotni situaciji so bili obveščene ustrezne službe.  
V neposredni bližini čistilne naprave v Hočah je bila lastniku zemljišča odrejena sanacija 
manjšega odlagališča kosovnih in komunalnih odpadkov. 
 
Področje nadzora občinskih cest, javnih poti in javnih površin 
 
Področje nadzora občinskih cest in javnih poti obsega nadzor gradnje, vzdrževanja, 
obnavljanja, čistoče, stanja prometne signalizacije in prometne opreme, področje postavljanja 
nove prometne signalizacije, postavljanje začasne prometne signalizacije (cestne zapore, 
začasne zapore, preusmeritve prometa…).   
 
V Ravni ulici v Hočah sta bila v letu 2017 obravnavana dva primera posegov v cestni svet, kjer 
naj bi prihajalo do postavljanja mejne ograje in oviranja preglednosti v križišču, prekopavanja 
cestišča zaradi priključitve na javno kanalizacijo. V obeh primerih sta se prijavi izkazali za 
netočni, saj je bilo ugotovljeno, da postavljena ograja ne posega na javno prometno površino in 
ne ovira preglednosti. Prav tako je bilo ugotovljeno, da je za prekop cestišča zaradi priključitve 
objekta na javno kanalizacijo investitor imel soglasje občinske uprave občine Hoče – Slivnica.  
V Kratki ulici v Radizelu je bila vzdrževalcu občinskih cest naložena sanacija makadamskega 
dela ceste, saj je bila vozna površina zaradi meteornih voda močno poškodovana.  
V prekrškovnem postopku, uvedenem zaradi posega v občinsko cesto v naselju Radizel brez 
soglasja upravljavca občinskih cest, je bilo izvajalcu nedovoljenih del izdana odločba o 
prekršku s pozivom za plačilo sodne takse.  
 
Zaradi kršitev določb Zakona o cestah sta bila uvedena dva prekrškovna postopka v zadevi 
onesnaženja občinske ceste pri izvozu iz kmetijskega zemljišča na občinsko cesto v industrijski 
coni na Miklavški cesti. V Rogozi je bil uveden inšpekcijski postopek zaradi nedovoljenega 
odvajanja meteorne vode iz individualnega priključka na občinsko cesto ter posega v 
varovalnem pasu brez soglasja upravljavca občinskih cest. 
 
Na lokaciji Rogoza v smeri Skoke je  inšpektor na podlagi prejete prijave obravnaval ustreznost 
označitve obvoza ter zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti pri postavitvi ustrezne signalizacije in 
izdelave elaborata, izdal odredbo za ustrezno označitev obvoza ter dopolnitev obstoječega 
elaborata. Zavezanec je v odrejenem roku odredbo inšpektorja izvršil in odpravil ugotovljene 
nepravilnosti.   
 
Na območju Hočkega Pohorja je bilo izdanih več ustnih odredb lastnikom sosednjih zemljišč za 
obrez razraščene vegetacije. Na območjih, kjer je razraščena vegetacija segala v svetli profil 
cestišča, je bilo vzdrževalcu občinskih cest odrejeno, da vegetacijo obreže v skladu s 
Pravilnikom o vzdrževalnih delih na cestah.  
 
Na podlagi prejete prijave je Medobčinski inšpektorat opravil inšpekcijski pregled zasedbe 
kategorizirane ceste na Hočkem Pohorju, pri čemer se je izkazalo, da gre za lastniško 
neurejeno zemljišče, ki je v privatni lasti, zato inšpekcijsko ukrepanje, v skladu s sodbami 
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Ustavnega sodišča, do uvedbe postopka ureditve meje, ni mogoče, o čemer je inšpektorat 
obvestil tudi občinsko upravo občine Hoče – Slivnica.  
 
Zaradi neustreznega obreza vegetacije v križišču občinske ceste in državne ceste v Spodnjih 
Hočah, je inšpektorat vzdrževalcu javnih cest izrekel ustno odredbo za zagotovitev polja 
preglednosti.  Na območju Rogoze je bilo lastnikom objektov, kateri mejijo na javno površino 
izrečenih več odredb za izvedbo obreza vegetacije, katera je posegala izven zasebnih površin 
na javno površino, predvsem v pločnike.  
 
Na Mariborski cesti v Slivnici je bil opravljen pregled zasebne površine, katera meji na javno 
površino, kjer je zasebnik z gradbenim materialom zasipaval zemljišče, z namenom izravnave 
terena. Ob pregledu je bilo ugotovljeno, da je imel izvajalec soglasje državnega organa za 
poseg v varovalnem pasu državne ceste. Glede na to, da se dela niso izvajala v območju 
varovalnega pasu občinske ceste ter da je bilo pridobljeno soglasje za poseg v varovalnem 
pasu državne ceste, inšpekcijsko ukrepanje ni bilo potrebno. 
 
Področje nadzora nad odvajanjem turistične takse 
 
Na podlagi prejetih podatkov občinske uprave občine Hoče – Slivnica za leta 2015-2016, je bilo 
uvedenih več inšpekcijski postopkov na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma v 
zadevi odvajanja turistične takse na račun Občine Hoče – Slivnica. Izkazalo se je, da veliko 
sobodajalcev, najemnikov počitniških kapacitet – koč, sezonskih gostinskih obratov in 
podobno, ne vodijo ustreznih evidenc o prenočitvah gostov in ne odvajajo turistične takse na 
račun občine.  
 
Tako je inšpektorat zaslišal posamezne sobodajalce in nosilce dejavnosti oddajanja 
apartmajev in odredil ukrepe v skladu s svojimi pristojnostmi. V treh primerih so bile, zaradi 
ugotovljenega dela na črno pri oddajanju apartmajskih kapacitet v najem, zadeve v pristojno 
reševanje odstopljene na Finančno upravo Republike Slovenije. Dva inšpekcijska postopka, ki 
ju je uvedel Medobčinski inšpektorat zoper registrirana sobodajalca na območju Hočkega 
Pohorja in Slivniškega Pohorja, se nadaljujeta v letu 2018.  
 
Nadzor nad odpadnimi vodami in druga področja nadzora 
 
Na področju ravnanja z odpadnimi vodami je bil opravljen pregled območja bivše družbe IGM 
Stavbar v Hočah, v zadevi delovanja čistilne naprave in odvajanja odpadne vode. Družba IGM 
Stavbar je zaradi stečajnega postopka prenehala obratovati in s tem posledično tudi čistilna 
naprava na njenem območju. Glede na to, da je neposredno ob objektu tudi izgrajena javna 
kanalizacija, je izvajalec javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja odpadne in 
padavinske vode prijavil družbo IGM Stavbar zaradi priključitve na javno kanalizacijo. V 
reševanje zadeve sta bili vključeni tako Medobčinska inšpekcijska služba, kot tudi Inšpektorat 
za okolje, kateri nadzoruje delovanje čistilnih naprav in ravnanje z odpadnimi vodami iz 
industrijskih objektov. Glede na dejstvo, da družba IGM Stavbar ob času pregleda ni delovala, 
tudi ni bilo odvajanja odpadnih voda in s tem posledično do obveznosti za priključitev na javno 
kanalizacijo. Glede na predvidevanja, da bo celoten obrat IGM Stavbarja v prodaji preko 
stečajnega upravitelja v letu 2018 in da bo v letu 2018 zelo verjetno nov lastnik ali najemnik, ter 
da bo zaradi obratovanja ponovno nastajale odpadne vode, se bo postopek priključitve na 
javno kanalizacijo takrat nadaljeval.  
 
Medobčinski inšpektorat je v letu 2017 prejel prijavo zaradi izlivanja, oz. odlaganja odpadnega 
blata in zemlje  v neposredni bližini čistilne naprave v Hočah. Ob pregledu in poizvedovanju ni 
bilo mogoče ugotoviti povzročitelja, saj je bil material odložen v manjših količinah na različnih 
delih več parcel in odlaganje ni bilo povezano z lastnik zemljišč.  
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Na Mariborski cesti je bila odrejena sanitarna košnje in čiščenje zasebne parcele, katera je bila 
zaraščena s plevelom, trnjem in na kateri so bili odloženi razni odpadki, predvsem les in 
posekano vejevje.  
 
Medobčinski inšpektorat je v občini Hoče – Slivnica v letu 2017 opravil naslednje inšpekcijske 
preglede in postopke: 

 
 

VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
2017 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI) 177 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI / 

ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI) 22 

POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN ZIN) 3 

OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP / 

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 1 

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU 2 

POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU 3 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 1 

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

SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI / 

SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE / 

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE / 

IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI / 

IZDANE ODREDBE 1 

ODSTOPI ZADEV 4 

DOPISI,  ODGOVORI, MNENJA 7 

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI 221 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA 3 

ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA / 

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU 3 

IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU 3 

USTAVITEV POSTOPKA 3 

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH  2 

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA 1 

IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN 2 

IZDAN PLAČILNI NALOG / 

POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE  3 

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO / 

PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE 1 

SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH / 

DOPISI, ODGOVORI,… 2 

SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI 23 

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI 244 
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1.6 OBČINA KUNGOTA 
 
Aktivnosti Medobčinskega inšpektorata na območju občine Kungota izhajajo  iz programa dela 
za leto 2017, splošnih navodilih o delu občinske uprave občine Kungota ter iz zaznanih 
nepravilnostih in prejetih prijavah. 
 
Poročilo je sestavljeno iz tabelarnega in tekstualnega dela. V tabeli so prikazani podatki o vseh 
opravljenih aktivnostih v letu 2017, tekstualni del prikazuje izvedene aktivnosti po področjih, 
obravnavano problematiko po področjih in predloge.   
 
V občini Kungota je bil v letu 2017 inšpekcijski nadzor zasnovan tako, da so se 4 x na mesec 
fizično pregledali vsi kraji in zaselki na območju občine, pri čemer se je izvajal inšpekcijski 
nadzor prioritetno na področju vzdrževanja in varstva občinskih javnih cest in poti in 
vzdrževanja čistoče na javnih površinah ter ravnanja s komunalnimi odpadki. 
 
Ravnanje z odpadki 
 
Področje nadzora nad ravnanjem z odpadki obsega nadzor nad odlaganjem odpadkov v 
naravno okolje, nepravilnim ravnanjem (predvsem ustreznim ločevanjem odpadkov) 
uporabnikov na izvoru, vključenosti uporabnikov v sistem ravnanja z odpadki in predajo 
odpadkov izvajalcu ravnanja z odpadki.   
 
V letu 2017 je Medobčinski inšpektorat na področju ravnanja s komunalnimi odpadki ugotavljal 
več nepravilnosti in zato je bilo uvedenih več postopkov. Predvsem se je to odražalo pri 
odlaganju odpadkov ob posodah za ločeno zbiranje frakcij. Tako je bilo uvedenih več 
prekrškovnh postopkov zaradi odlaganja odpadkov na območju Rošpoha in Kozjaka nad 
Pesnico.   
 
Na ostalem območju občine Kungota ni bilo zaznati posebnosti, oz. večjih nepravilnosti pri 
opravljanju nadzora nad odpadki in vzdrževanjem čistoče na javnih površinah.  
 
 
Stanje občinskih cest in javnih poti ter prometne signalizacije 
 
Medobčinski inšpektorat je v letu 2016 največ postopkov vodil s področja občinskih cest in 
varovanja varnega odvijanja prometa, podobno kot v letu 2014 in v letu 2015.  
 
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, 
- posegi na občinske ceste brez ustreznega soglasja občinske uprave 

 
Stanje občinskih cest in javnih poti, ter stanja prevoznosti je inšpektorat v zimskem času izvajal  
nadzor nad izvajanjem zimske službe. Izvajalci zimske službe in njihovi kooperanti so svoje 
delo dobro opravili, tako da ni bilo potrebnega inšpekcijskega ukrepanja in posredovanja pri 
izvajalcih zimske službe.  
 
Na novozgrajenem odseku občinske ceste Fifold – Sp. Dobrenje je bilo opravljenih več 
inšpekcijskih pregledov, med drugim stanje izvedbe asfaltne prevleke, stanja bankin, stanja 
postavljene prometne signalizacije. Opravljena je bila tudi meritev postavljene prometne 
signalizacije – fizične ovire za umirjanje prometa – grbine. Ugotovitve ob pregledu so bile, da je 
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na delu izgrajene ceste postavljena prometna signalizacija pomanjkljiva, da so ob koncu del 
ostali v varovalnem pasu določeni materiali (požiralke za kabelsko povezavo). Občinski upravi 
je bilo naloženo, da pomanjkljivosti odpravi, kar je bilo tudi storjeno.  
 
Je pa potrebno opozoriti, da je v drugi polovici leta 2016 pričel veljati nov Pravilnik  o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah in čeprav ima prehodno obdobje 10 let za 
prilagoditev prometne signalizacije je potrebno ob menjavah prometne signalizacije zaradi 
različnih vzrokov ali ob postavljanju nove signalizacije izrecno upoštevati novo signalizacijo iz 
novega pravilnika, ne glede na to ali je stara prometna signalizacija in oprema »še dobra«.  
 
V naselju Spodnja Kungota je bil na podlagi prijave uveden postopek zaradi domnevne 
zasedbe občinske ceste, oziroma nalaganja različnega materiala in s tem oviranja odvijanja 
prometa. V postopku ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 
 
V Spodnji Kungoti in v Gradiški sta bila uvedena postopka zaradi zaraščene vegetacije v svetli 
profil občinske ceste, kjer je bila že zmanjšana preglednost pri vključevanju iz stranke ceste na 
prednostno. 
 
Na ostalih področjih nadzora kot so: čistoča in urejenost javnih objektov in prostorov 
(pokopališča, šole, vrtci, sakralni objekti, športna igrišča), izvajanje zimske službe, oglaševanje, 
ni bilo zaznati nepravilnosti, oziroma ni bilo prejetih prijav. 
 
V mesecu oktobru in novembru 2017 je bil opravljen poostren nadzor pokopališč, zaradi 
praznika pred dnevom spomina na mrtve, kjer se pričakuje povečana količina odpadkov na 
pokopališču,. Ob pregledih je bilo ugotovljeno, da večjih nevšečnosti ni bilo, saj so se odpadki 
s pokopališč redno odvažali. Je pa še vedno prisotna delna problematika ločenega zbiranja in 
odvažanja ostankov sveč, saj se na vseh pokopališčih še ne upošteva dosledno ločevanje na 
izvoru.  
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Medobčinski inšpektorat je v občini Kungota v letu 2017 opravil naslednje inšpekcijske 
preglede in postopke: 

 
 

VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
2017 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI) 101 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI  

ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI)  

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

OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP 4 

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU  

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU  

POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU 1 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE  

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

SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI  

SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE  

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  

IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI  

IZDANE ODREDBE  

ODSTOPI ZADEV 1 

DOPISI,  ODGOVORI, MNENJA 1 

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI 108 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA 3 

ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA 1 

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU 1 

IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU 2 

USTAVITEV POSTOPKA 1 

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH   

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA  

IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN  

IZDAN PLAČILNI NALOG  

POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE   

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE  

SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH  

DOPISI, ODGOVORI,…  

SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI 8 

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI 116 
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1.7 OBČINA LENART 
 
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Lenart izhaja iz programa dela za leto 
2017, kateri temelji na Odloku o ustanovitvi skupnega organa, kjer je določen ključ obveznosti 
in s tem posledično tudi mesečne prisotnosti občinskega inšpektorja in na predvidenih 
aktivnostih, katere se določijo glede na vodenje postopkov iz prejšnjih let, skupnega dogovora 
o aktivnostih med Občinsko upravo občine Lenart in inšpekcijo ter splošnim navodilom 
Občinske uprave občine Lenart tekom leta. 

 
Program inšpekcijskega nadzora je sestavljen iz obravnavanja prejetih prijav o nepravilnostih s 
strani občanov in drugih subjektov ter rednega nadzora na območju občine Lenart. 
 
Področje ravnanje z odpadki in čistoča na javnih površinah 
 
Medobčinski inšpektorat zaradi 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 ravnanja z odpadki, saj 
gospodinjstva vestno ločujejo posamezne frakcije odpadkov in jih odlagajo v ustrezne posode, 
pooblaščeni izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Lenart, 
podjetje Saubermacher, pa redno skrbi za odvoz ločenih frakcij odpadkov ter redno vzdržuje 
čistočo na lokacijah za ločeno zbiranje odpadkov.  
 
Medobčinski inšpektorat je prejeto prijavo nedovoljenega odlaganja odpadnega izkopnega in 
raznega odpadnega gradbenega materiala v naravno okolje v naselju Spodnja Voličina, 
odstopil v pristojno reševanje Ministrstvu za okolje in prostor, Inšpektoratu RS za okolje in 
prostor, Območna enota Maribor. 
 
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nad vzdrževanjem čistoče na javnih površinah na 
območju občine Lenart ob rednih inšpekcijskih pregledih ni bilo ugotovljenih in zaznanih 
nobenih kršitev občinskih predpisov, tako, da ni bilo potrebno inšpekcijsko ukrepanje, saj je bila 
okolica javnih objektov in ustanov čista in urejena prav tako pa so bile čiste in urejene tudi 
ostale javne površine.  

 
Področje vzdrževanja in nadzora na občinskih cestah 

 
Na področju nadzora občinskih cest in javnih poti se je izvajal redni inšpekcijski nadzor 
predvsem na področju nedovoljenih posegov v obcestni svet občinskih cest in poti in nadzor 
nad izvajanjem rednega vzdrževanja občinskih cest in poti na območju občine 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 s pisnimi opozorili lastnikom parcel 
zaradi razraščanja vegetacije v obcestni svet občinske ceste in s tem posledično delno ovirane 
preglednosti na delih občinskih cest na območju občine Lenart, saj je bilo ob kontrolnih 
inšpekcijskih pregledih na kraju samem, ugotovljeno, da so lastniki parcel obrezali živo mejo in 
razraščeno vegetacijo, ki je posegala v obcestni svet občinske ceste. 
 
Medobčinski inšpektorat je prejeto prijavo glede delno okrušenega in zapuščenega nevarnega 
starega objekta v centru Lenarta, takoj odstopil v pristojno reševanje Ministrstvu za okolje in 
prostor, Inšpektoratu RS za okolje in prostor, Gradbeni inšpekciji, Območna enota Maribor. 
Prejeto prijavo nevarnih dreves, ki rastejo v gozdu ob lokalni cesti LC 203461 v naselju Močna 
pa odstopil v pristojno reševanje Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
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Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Inšpekciji za gozdove, Območna 
enota Maribor. 
 
Medobčinski inšpektorat je sodeloval tudi pri komisijskem terenskem ogledu prometne 
signalizacije za uskladitev in ureditev prometnega režima za zagotavljanje prometne varnosti 
na občinskih cestah in nujnosti uskladitve in ureditve prometnega režima v skladu s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah na območju občine 
Lenart.  
 
Področje vzdrževanja javnih zelenih površin in pokopališč  
 
Pri inšpekcijskem nadzoru javnih zelenih površin okoli osnovnih šol, vrtcev in ostalih javnih 
objektov na območju občine Lenart, Medobčinski inšpektorat ni ugotovil kršitev, saj so bile 
javne zelene površine redno košene, primerno vzdrževane in lepo urejene.  
 
Pri inšpekcijskem nadzoru pokopališč ob opravljenih rednih inšpekcijskih pregledih, ni bilo 
ugotovljenih kršitev, saj so bila pokopališča primerno urejena in vzdrževana, urejena in 
vzdrževana pa je bila tudi okolica pokopališč. Zaradi navedenega ni bilo potrebno inšpekcijsko 
ukrepanje. 

 
Področje oglaševanja in plakatiranja 

 
Ob rednem opravljanju inšpekcijskega nadzora na področju nedovoljenega plakatiranja in 
nepravilnega oglaševanja  predvsem po avtobusnih nadstrešnicah na območju občine Lenart 
ob inšpekcijskih pregledih ni bilo zaznanih in ugotovljenih kršitev, zato ni bilo potrebnega 
inšpekcijskega ukrepanja, saj je bilo obstoječe oglaševanje in plakatiranje izvedeno v skladu z 
občinskim predpisom.  
 
Področje javnega reda in miru 

 
Na področju javnega reda in miru na območju občine Lenart je Medobčinski inšpektorat 
ukrepal v primeru, ko je šlo za neurejena in zaraščena zemljišča v naselju Zgornji Žerjavci, kjer 
je bilo lastniku zemljišč poslano pisno opozorilo in mu bilo odrejeno, da v določenem roku 
primerno uredi in redno vzdržuje svoja zemljišča. Ob kontrolnem inšpekcijskem pregledu je bilo 
na kraju samem ugotovljeno, da je lastnik upošteval pisno opozorilo, saj so bila neurejena in 
zaraščena zemljišča primerno urejena, visoka trava pokošena, divje rastje in plevel pa 
odstranjeno.  
 
Ostalo   
 
Medobčinski inšpektorat je opravil tudi izredni inšpekcijski nadzor nad rabo javne površine v 
času prireditve »Ruperško žegnanje« v naselju Voličina in v času prireditve »Lenartovo farno 
žegnanje« v centru Lenarta, kjer pa ob inšpekcijskem nadzoru ni bilo ugotovljenih nobenih 
kršitev nedovoljene rabe javne površine. 
 
Medobčinski inšpektorat je prejeti prijavi iztekanja tekočin iz osebnega vozila v naselju Lenart 
in iztekanje tekočin v potok Globovnica v naselju Polana odstopil v pristojno reševanje 
Ministrstvu za okolje in prostor, Inšpektoratu RS za okolje in prostor, Območna enota Maribor. 
Prejeto prijavo zapuščenega in zaraščenega kmetijskega zemljišča z visoko travo in plevelom 
v Vinički vasi pa odstopil v pristojno reševanje Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Območna enota 
Maribor. 
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Medobčinski inšpektorat je obravnaval vse prejete prijave prijaviteljev in tudi prijave prejete od 
predstavnika Občinske uprave občine Lenart ter s predstavniki Občinske uprave občine Lenart 
uspešno sodeloval in sproti reševal nastalo problematiko. 
 
Medobčinski inšpektorat je  v letu 2017 opravil na območju občime Lenart  naslednje 
inšpekcijske preglede in postopke 

 
 

VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
2017 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI) 225 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI 5 

ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI) 8 

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

OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP  

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 8 

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU  

POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU  

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE  

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

SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI  

SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE  

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  

IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI  

IZDANE ODREDBE  

ODSTOPI ZADEV 5 

DOPISI,  ODGOVORI, MNENJA 10 

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI 261 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA  

ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA  

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU 3 

IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU 3 

USTAVITEV POSTOPKA  

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH   

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA  

IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN  

IZDAN PLAČILNI NALOG  

POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE   

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE  

SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH  

DOPISI, ODGOVORI,…  

SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI 6 

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI 267 
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1.8 OBČINA LOVRENC NA POHORJU 
 
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Lovrenc na Pohorju izhaja iz programa 
dela Medobčinskega inšpektorata za leto 2017 in temelji  na: 
 

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

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

 
Ob tako koncipiranem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na 
reševanje prijav, ki so se evidentirale na sedežu občinske uprave občine Lovrenc na Pohorju 
ali pa so bile neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. S tako imenovanimi 
rednimi pregledi, v sklopu katerih so se praviloma štiri  krat na mesec  pregledali vsi kraji in 
zaselki na območju občine, pa se je poskušala zagotavljati potrebna redna prisotnost oz.  
inšpekcijski nadzor zlasti na področju občinskih  javnih cest in poti, odlaganja komunalnih 
odpadkov, vzdrževanja čistoče na javnih površinah v občini in tudi na drugih področjih 
opredeljenih s predpisi. 
 
Na področju ravnanja z odpadki so se izvajali redni in kontrolni inšpekcijski pregledi. Inšpektor 
se je odzival tudi na vse prijave. 
Obravnavana je bila prijava odlaganja bioloških odpadkov ob mostu čez Radoljno. 
Zaslišani so bili štirje domnevni kršitelji, ki so vsi zanikali odlaganje. Dva med njimi sta dokaze 
potrdila s kompostiranjem bioloških odpadkov. 
Po pisni poizvedbi pri JP Snaga, d.o.o., je krajevno običajno, da se v Lovrencu na Pohorju 
biološki odpadki uporabijo ali kompostirajo. 
Občini je bil v zadevi poslan pisni odgovor. 
Nadaljnje odlaganje bioloških odpadkov več ni bilo zaznati. 
Intenzivno se je iskal kršitelj, tudi z zaslišanjem občanov, v zadevi brezvestne odložitve 
odpadnega stavbnega pohištva v strugo potoka Radoljna.   
Na podlagi Zakona o vodah je bila zadeva, v pristojno reševanje odstopljena IRSOP – 
Inšpektoratu RS za okolje in prostor.  
JP Snagi, d.o.o. je bila izdana enkrat pisna odredba za odstranitev večjega števila vreč s 
komunalnimi odpadki in drugič ustna odredba za odstranitev nekaj vreč, obakrat odloženih ob 
trafo postaji Recenjak 2. 
 
Opravljeni so bili redni pregledi čistoče javnih površin naselja Lovrenc in drugih zaselkov, ni 
bilo pripomb.  
Pregledi so se vršili tudi na avtobusnih postajališčih in železniški postaji Ruta, čisto in urejeno. 
   
Na področju vzdrževanja in nadzora na občinskih cestah je po posredovanju inšpektorja in 
občinske uprave  izvajalec PGGH, d.o.o. po naročilu SIDG – Slovenski državni gozdovi, 
popravil in pogramoziral ceste na Rdečem bregu. 
 
Opravljeni so bili razgovori in pregledi z delovodji gozdarjev SIDG glede uporabe in 
poškodovanja občinski cest. Skupen ogled se je  izvedel za ceste Činžat–Fišer žaga-koča na 
Šumiku in Slepnica-Cigelnica-Štancer. 
Bili pa so tudi Cestno podjetje Ptuj, inšpektor za državne ceste in prometna policija obveščeni 
o večjem številu udarnih jam na cestišču v Puščavi, ki že ogrožajo varnost udeležencev v 
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prometu in, ki jih je bilo nujno potrebno sanirati. Po zagotovilu CP Ptuj, da se bo v 10. dneh 
pričela preplastitev nevarnega ovinka v Puščavi, se je to res zgodilo. 
Po silovitem neurju je bilo opravljenih več inšpekcijskih pregledov poškodovanih cest in 
mostov. Izdanih je bilo nekaj ustnih in pisnih odredb v zadevah sanacije razmer. Zadeve so se 
sčasoma in z velikimi stroški občine, sanirale, pri čemer je bila  zlasti zahtevna in draga obnova 
mostu v Slepnici. 
Občini Lovrenc na Pohorju so bile izdane tri pisne odredbe za: 

- prestavitev prometnega znaka »omejitev hitrosti« v Slepnici, ki je bil postavljen v   
območju, ki s prometno signalizacijo in hitrostnimi ovirami že označuje  nižjo omejitev 
hitrosti 

- poravnavo gramoznega cestišča in popravilo bankin strmega dela ceste, ki preko 
mostu Radoljne vodi do h.š. Kumen 53 

- odstranitev kamnov z bankine Ceste na Kumen in postavitev znakov 7102 »bočna 
ovira«, v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. 
list RS, št. 99/15) 
  

Vse odredbe so bile v roku izvršene. 
 
Po posredovanju inšpektorja je Zavod za gozdove odstranil nevarno odložene hlode na bankini 
Ceste na Kumen. 
 
Obravnavane so bile tudi prijave in izvedeni inšpekcijski pregledi ter ukrepanja v zadevah 
poškodb in onesnaževanja občinskih cest, ki vodijo skozi gozdove in gozdnih cest, ki so v lasti 
in upravljanju Občine Lovrenc na Pohorju. 
 
Sicer pa se je redno vzdrževanje cest v zimskem in letnem času, na območju občine Lovrenc 
na Pohorje, izvajalo dobro in v skladu s programom rednega vzdrževanja.  
  
Na področju izvajanja nadzora vzdrževanja čistoče, zelenih površin in pokopališkega reda 
inšpekcija ugotavlja, da so bile zelene površine v občini urejene v skladu s planom rednega 
vzdrževanja. Pokopališči Lovrenc in Puščava sta  redno vzdrževani, urejeni in čisti. Kesoni in 
zabojniki se redno praznijo. V obdobju okoli 1. novembra je JP Snaga pred pokopališče 
Puščava postavila večji keson za pokopališke odpadke, ki je bil nato konec meseca odstranjen 
in ostaja samo zabojnik, ki čez leto, zadostuje potrebam odlaganja odpadkov. JP Snagi je bila 
samo v enem primeru izdana ustna odredba, da sprazni prepolni zabojnik in odpadke odložene 
ob njem, pred pokopališčem v Puščavi. 
 
Na področju oglaševanja in zasedbe javnih površin so se izvajali redni in kontrolni inšpekcijski 
pregledi. Pri  oglaševanju in plakatiranju, nepravilnosti ni bilo zaznati. 
Pri zasedbi javnih površen je bila izdano ustno opozorilo zavezancu, ki je nato pred 
inšpektorjem odstranil drva z javne površine. 
 
Na drugih področjih nadzora so bila izdana  tri pisna opozorila s pozivi, da se zavezanci 
priključijo na zgrajeno javno vodovodno omrežje. Z enim zavezancem v  Ruti je bilo opravljeno 
zaslišanje, oziroma razgovor. Vsi trije zavezanci dva v Puščavi in eden z Rute so se nato 
priključili na vodovodno omrežje. Prijav ali zaznanih kršitev na področju odpadnih in 
padavinskih voda, ni bilo. 
 
Obravnavana je bila prijava treh izrabljenih vozil v ob poti, na Rdečem bregu. Lastnik je po 
opozorilu inšpektorja in danem roku, vsa tri vozila odstranil 
Prijava hrupnega žaganja drv na Drvarski poti je bila obravnavana dvakrat. Poslana sta bila 
dopisa tako prijavitelju kot tudi občini, da je zadeva v pristojnosti IRSOP – inšpektorata RS za 
okolje in prostor, po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur. list RS, št. 45/95, 
105/05). Na podlagi dopisov na občino v zadevi visokoraslih smrek v Počitniškem naselju, ki ob 
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neurjih predstavljajo nevarnost podrtja, je bil izveden inšpekcijski pregled. Strankam je bilo  
obrazloženo, da glede na to, da gre v celotni zadevi za civilno pravno razmerje, občinski 
predpis ni možno sprejeti, ker za njegovo sprejetje ni pravne podlage  
 
Medobčinski inšpektorat je v občini Lovrenc na Pohorju  v letu 2017 opravil naslednje 
inšpekcijske preglede in postopke: 
 

 
VRSTA OPRAVILA 

 

REALIZACIJA 
2017 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI)                   144 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI  1 

ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI)  4 

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

OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP  

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 3 

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU  

POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU                      

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE  

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

SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI  

SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE  

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  

IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI  

IZDANE ODREDBE 6 

ODSTOPI ZADEV 3 

DOPISI,  ODGOVORI, MNENJA                     10 

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI                   171 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA  

ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA  

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU  

IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU  

USTAVITEV POSTOPKA  

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH  6 

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA  

IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN  

IZDAN PLAČILNI NALOG  

POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE   

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE  

SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH  

DOPISI, ODGOVORI,…  

SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI                     6 

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI             177 
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1.9 OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 

 
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Miklavž na Dravskem Polju izhaja iz 
programa dela Medobčinskega inšpektorata za leto 2017 in temelji na: 

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

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

 
Ob načrtovanem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na reševanje 
prijav, ki so se evidentirale bodisi na sedežu občinske uprave občine Miklavž na Dravskem 
polju ali pa so bile neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. Ob rednih 
pregledih, v okviru katerih so bila praviloma štiri krat na mesec pregledana naselja, ulice, javne 
površine, okolice javnih objektov in infrastrukture na območju občine, je bila zagotavljena 
potrebna redna prisotnost oz. inšpekcijski nadzor zlasti na področjih stanja in vzdrževanja 
občinskih javnih cest in poti, odlaganja komunalnih odpadkov, vzdrževanja čistoče na javnih 
površinah v občini in drugih področjih, ki jih opredeljujejo. 
 
Ravnanje z odpadki 

 
Področje nadzora nad ravnanjem z odpadki obsega nadzor nad odlaganjem odpadkov v 
naravno okolje, nepravilnim ravnanjem (predvsem ustreznim ločevanjem odpadkov) 
uporabnikov na izvoru, vključenosti uporabnikov v sistem ravnanja z odpadki in predajo 
odpadkov izvajalcu ravnanja z odpadki.   
 
V letu 2017 je bilo uvedenih več postopkov s področja ravnanja z odpadki.  V večini primerov 
so bili odloženi komunalni in posebno nevarni odpaki v naravno okolje ali na cestno 
infrastrukturo od katerih so bili najdeni posebni odpadki, za katere je pristojen Inšpektorat 
Ministrstva za okoljem, kateremu smo odstopili ugotovljene primere. V veliki večini so odpadke 
iz naravnega okolja po prejemu odločbe inšpektorja odstranili lastniki zemljišč, ki so 
inšpektorski zavezanci v primerih, ko ni mogoče identificirati povzročitelja oziroma mu dokazati 
prekrška. V treh primerih so bile odložene istrošene avtomobilske pnevmatike, v enem pa 
odpadni potrošni materiali in embalaža vzdrževalca avtomobilov.  
V enem primeru je inšpektor odkril povzročitelja nepravilnega odlaganja komunalnih odpadkov 
v naravno okolje, zato je zoper njega uvedel postopek in mu izdal odločbo o prekršku z 
ustrezno globo. 
 
Obravnavan je bil primer nezakonite gradnje ribnika in oblaganje brežine s salonitnimi 
strešnimi ploščami. Zadeva je bila predana pristojni inšpekciji v nadaljno obravnavo.  
Problematično ostaja nepravilno in nezakonito odlaganje odpadkov ob robu regionalne ceste 
Maribor - Ptuj pri Rimskih gomilah. Ker  povzročitelje ni bilo mogoče izslediti je  moral odpadke  
v večini primerov odstraniti  vzdrževalec ceste ali občinski režijski obrat, ki vzdržuje lokalno 
cesto in bankino ob navedeni parceli. 
 
Inšpektor je v okviru rednih pregledov ugotovil, da izvajalec javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpaki izvaja svoje naloge in delo v skladu z odlokom in da uporabniki v veliki 
večini ravnajo z odpadki kot to določa občinski odlok. V postopkih nadzora in ukrepov je 
inšpektor ugotovil, da bi veljalo občinski odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ustrezno 
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dopolniti in onemogočiti nejasnosti in morebitne spore tako, da bi se navedlo besedilo, ki vsako 
dolaganje odpadkov na javne površine in v naravno okolje označuje kot prekršek.  
 
Na področju odvajanja odpadnih voda je inšpekcija sodelovala pri preučevanju okoliščin in 
iskanju rešitev zaradi odvajanja meteornih voda na občinsko cesto in v javno kanalizacijo. 
V Ul. nad izviri je v zvezi s tem inšpektor uvedel več postopkov, ki so se v večini primerov 
končali z ureditveno odločbo in razen enega primera so vsi lastniki hiš preuredili odtoke in 
omogočili ponikanje meteornih voda na svojih parcelah.  
Po prijavi je inšpektor ugotovil nepravilnosti odvajanja odpadnih voda na stanovanjskem 
objektu Na Dobravi, ki nima tehničnih možnosti za priključitev na javno kanalizacijo.   
 
Na področju izvajanja nadzora cest je Medobčinski inšpektorat  v letu 2017 vodil postopke s 
področja občinskih cest in varovanja varnega odvijanja prometa. Pravna podlaga za ukrepanje 
je Zakon o cestah, Občinska Odlok o občinskih cestah in Odlok o kategorizaciji občinskih cest, 
Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu, 
Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju 
rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih 
cestah. 
 
Najpogostejši postopki s področja občinskih cest so bili: 

- razrast vegetacije, ki ovira preglednost v križiščih ali raste v cestni svet občinskih cest, 
- poškodovana prometna signalizacija, 
- pomanjkljiva prometna signalizacija ob zaporah cest, 
- postavitev različnih ovir v cestni svet občinskih cest, 
- zasedba javnih površin brez ustreznega soglasja občinske uprave 
- posegi na občinske ceste brez ustreznega soglasja občinske uprave 

 
V več naseljih v Krajevnih skupnosti Miklavž, Dobrovce in Skoke so bili v inšpektorskem 
postopku odrejeni ukrepi obreza dreves, cipres in žive meje, katere so segale v cestni svet 
občinske ceste. Vsi zavezanci so v oderejen roku izvedli obrez za zagotavljanje preglednosti in 
omogočanja varnega prometa. 
Na lokaciji prenove podružnice osnovne šole v Dobrovcah je inšpektor opozoril izvajalce 
gradbenih del na nepravilno rabo in zasedanje javnih površin s katerimi so ogrožali varnost 
udeležencev v prometu. Inšpekcija je skupaj z redarstvom sodelovala pri nadzoru začasno 
spremenjenega prometnega režima v Krajevni skupnosti Miklavž. 
 
Na podlagi prijave lasnika parcele ob cesti je bil izveden pregled in uveden postopek pri gradnji 
in prenovi lokalne ceste Miklavž  - Skoke. 
V naselju Dravski Dvor je inšpektor izvedel inšpekcijski postopek proti občanu, ki je brez 
dovoljenja posatvil cestno zaporo in pričel izvajati poseg na Ul. 8. Februarja.  
Inšpektor je z nadzorom sodeloval pri ureditvi cest po izvedbi plinovoda. Po prejetih prijavah 
občanov je izrekel opozorilu izvajalcu, ki je naknadno vrnil cestišče v stanje pred posegom.  
Ukrepal je v treh primerih izvajanja cestne zapore in preveril postavljanje ustrezne signalizacije 
v skladu z izdanimi odločbami organa občinske uprave. 
 
V oktobru in novembru so bili izvedeni pregledi pokopališč zaradi povečane količine odpadkov 
ob prazniku, vendar ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, saj so se odpadki s pokopališč redno 
odvažali.  
 
Na ostalih področjih nadzora kot so: čistoča in urejenost javnih objektov in prostorov 
(pokopališča, šole, vrtci, sakralni objekti, športna igrišča), izvajanje zimske službe, oglaševanje, 
ni bilo zaznati nepravilnosti.  
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Medobčinski inšpektorat je v občini Miklavž na Dravskem polju v letu 2017 opravil naslednje 
inšpekcijske preglede in postopke: 
 

 
 

VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
2017 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI) 115 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI 1 

ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI) 24 

POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN ZIN) 2 

OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP 4 

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 5 

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU  

POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU 3 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 5 

IZDANI SKLEPI (USTAVITEV POSTOPKA, PODALJŠANJE ROKA, ZAVRŽENJE, …) 16 

SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI  

SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE 1 

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  

IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI  

IZDANE ODREDBE 2 

ODSTOPI ZADEV 5 

DOPISI,  ODGOVORI, MNENJA 12 

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI 195 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA  

ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA 2 

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU 2  

IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU 2 

USTAVITEV POSTOPKA  

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH   

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA  

IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN 2 

IZDAN PLAČILNI NALOG  

POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE  2 

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE  

SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH  

DOPISI, ODGOVORI,… 6 

SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI 16 

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI 211 
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1.10 OBČINA PESNICA 
 
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Pesnica izhaja iz programa dela 
Medobčinskega inšpektorata za leto 2017 in temelji  na: 
 

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

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

 
Ob tako koncipiranem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na 
reševanje prijav, ki so se evidentirale na sedežu občinske uprave občine Pesnica ali pa so bile 
neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. Z rednimi pregledi, v sklopu katerih so 
se praviloma štiri  krat na mesec  pregledali vsi kraji in zaselki na območju občine, pa se je 
poskušala zagotavljati potrebna redna prisotnost oz.  inšpekcijski   nadzor zlasti na področju 
občinskih  javnih cest in poti, odlaganja komunalnih odpadkov, vzdrževanja čistoče na javnih 
površinah v občini in tudi na drugih področjih opredeljenih s predpisi. 
 
Tako so bili na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda nadaljevani postopki 
priključevanja posameznih objektov na javno kanalizacijsko omrežje v Pesnici in Voseku. Pri 
tem je še vedno odprto nekaj inšpekcijskih  zadev v naselju Pesnica zaradi nezmožnosti 
pridobitve služnosti ter v naselju  v Vosek zaradi nekoliko zahtevnejše izvedbe priključkov s 
prečrpališči.  
 
Pri tem je potrebno poudariti, da po uveljavitvi nove Uredbe o odvajanju in  čiščenju komunalne 
odpadne vode s 1.1.2016,  zaradi popolnoma nelogične pravne ureditve tega področja, ki je 
kot celota pokrito z zakonom o varstvu okolja in zakonom o vodah ter  na njuni  podlagi 
sprejetimi uredbami  in občinskim odlokom,  prihaja v praksi do velikih težav pri izvajanju 
inšpekcijskega nadora, zlasti na področju odvajanja odpadnih voda v greznice.   
 
Veliko število zavezancev, ki bi jih naj nadzirala naša inšpekcija namreč v praksi nima 
zgrajenih in urejenih greznic v skladu z gradbenim dovoljenjem, še vedno pa je tudi nekaj 
zavezancev, ki greznice sploh nimajo. Problem je v tem, da Medobčinski inšpektorat 
pooblastila za odreditev gradnje in ureditve greznice v skladu s predpisi sploh nima, državna 
inšpekcija, okoljska in gradbena, ki pa to pooblastilo imata pa tega zaradi zgoraj navedene 
uredbe več ne počneta, saj je po uredbi okoljska zavezana za inšpekcijski nadzor samo za 
izvajalca te obvezne gospodarske javne službe. Ker pa se po do sedaj veljavni gradbeni 
zakonodaji za individualne stanovanjske objekte uporabna dovoljenja niso zahtevala je ob 
precej pomanjkljivem inšpekcijskem nadzoru sedanje stanje, ki bi naj trajalo do leta 2023  
dobesedno nerešljivo. 
 
Poleg tega je potrebno poudariti da tudi izvajalec predmetne obvezne gospodaarske javne 
službe nima urejenih potrebnih evidenc o zavezancih in tudi ne izvaja svojih nalog kot mu to 
določa v uvodu navedena državna uredba. Zaradi vsega navedenega  se je inšpekcija na 
območju občine Pesnica v letu 2017 ukvarjala, pred vsem z izvedbo zgoraj navedenih  
postopkov priključevanja, še nepriključenih objektov na javno kanalizacijsko omrežje, med tem 
ko izvajalec javne službe ni predlagal uvedbe postopkov  čiščenja grezničnega blata . 
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Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki  je inšpekcija redno vršila nadzor ravnanja s 
komunalnimi odpadki, pred vsem v naselju Pesnica ter na  območjih  centrov Krajevnih 
skupnosti. Potrebna pozornost pa je bila usmerjena tudi na nadzor divjega  odlaganje 
odpadkov v naravno okolje zlasti ob občinskih javnih cestah in poteh ter na e-otokih v Pesnici 
pri Mercatorju oz. občini, pri nogometnem igrišču v Jakobskem dolu ter na pokopališču v 
Jarenini. Pri tem so bile ugotovljene  nepravilnosti pred vsem v zvezi s pobiranjem in 
praznjenjem posod s komunalnimi odpadki na teh lokacijah, zaradi česar je bilo izvajalcu javne 
službe več  krat odrejeno dodatno čiščenje lokacij e otokov in odstranitev odpadkov. 
 
Ob teh primerih je inšpekcija obravnavala tudi primer odlaganja večje količine odpadkov   v 
križišču lokalnih cest Dobrenje – Šentilj in Ranca – Donko v Dobrenju, ki so se odlagali na tej 
lokaciji tudi po končanju akcije čistoče.  
 
Na področju izvajanja nadzora občinskih javnih cest in poti je inšpekcija, tako kot v preteklih  
letih, redno vršila inšpekcijski nadzor predvsem  na področju  izvajanja rednega vzdrževanja in 
posegov v občinske javne ceste in poti. Vendar pri tem, posebnih  težav  in tudi prijav ni bilo 
evidentiranih  čeprav je na celotnem območju občine stanje posameznih odsekov cest, kljub 
vsakoletnem vlaganju in izvedbi obnovitvenih del na posameznih odsekih, še vedno v zelo 
slabem stanju.  
 
Poseben problem na tem področju predstavlja veliko število plazov in posedkov na cestah na 
območju občine, ki so pomanjkljivo označeni s predpisano prometno signalizacijo. Postavitev 
potrebne signalizacije v skladu z veljavnim pravilnikom bo zato, kljub relativno velikim stroškom  
nabave, postavitve in vzdrževanja teh zapor, potrebno zagotoviti v novem proračunskem letu in 
tako zagotoviti potrebno varnost  vseh udeležencev v cestnem prometu, dokler plazovi ne 
bodo sanirani. 
 
Razen tega je potrebno poudariti, da je na območju občine, zaradi zelo razvejanega cestnega 
omrežja še vedno pecej kimlometrov makadamskih cest  in poti, katerih vzdrževanje 
predstavlja precejšen strošek. Več odsekov cest, ki so bile zgrajene tudi pred tridesetimi leti pa 
zahteva izvedbo  večjih investivcijsko vzdrževalnih del oz. izvedbo del v javno korist, ki jih 
inšpekcija ne more odrediti, ampak je njihova rekonstrukcija, v skladu z veljavnim pravilnikom o 
izvedbi investicijsko vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist v celoti prepuščena 
načrtovanju in izvedbi občini, kot upravljavcu ceste.  
 
Na tem področju moramo ponovno omeniti tudi problematiko zagotovitve prometne varnosti in 
ureditve treh nivojskih prehodov na Ranci, ki se vlečejo  že več let. Glede na to, da bi naj 
država končno začela z  rekonstrukcijo železniške proge Maribor – Šentilj, je za pričakovati da 
bodo v sklopu rekonstrukcije rešeni tudi predmetni nivojski prehodi in odstranjena tudi vsa 
nepotrebna in neveljavna signalizacija. V kolikor pa se to ne bo zgodilo pa bo morala občina, v 
izogib odškodninski odgovornosti, zagotoviti potrebna finančna sredstva in izdelati ustrezen 
elaborat, ter na njegovi podlagi odstraniti obstoječo prometno signalizacijo, kii več ni v skladu z 
novim  Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Prav tako bi bilo 
potrebno zagotoviti tudi potrebna sredstva za zamenjavo večjega števila popolnoma izrabljenih 
prometnih znakov na celotnem območju občine. 
 
Sicer pa je potrebno na tem področju izpostaviti odlično delo občinske uprave pri kvalitetnih 
pregledih in prevzemih  izvedenih investicijsko vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno 
korist.  Od vseh občin, v katerih Medobčinski inšpektorat opravlja inšpekcijski nadzor, izvaja 
edino občinska uprava občine Pesnica te postopke v skladu z veljavno zakonodajo, najboljše. 
 
Na ostalih področjih inšpekcijskega nadzora opredeljenih s predpisi občine, inšpekcija  v letu 
2017 ni evidentirala  kršitev. 
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Medobčinski inšpektorat je v občini Pesnica v letu 2017 opravil naslednje inšpekcijske preglede 
in postopke: 

 
 

VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
2017 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI) 373 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI 12 

ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI) 10 

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

OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP  

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU  

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU  

POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU  

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 4 

IZDANI SKLEPI (USTAVITEV POSTOPKA, PODALJŠANJE ROKA, ZAVRŽENJE, …) 2 

SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI  

SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE  

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  

IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI  

IZDANE ODREDBE  

ODSTOPI ZADEV  

DOPISI,  ODGOVORI, MNENJA 12 

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI 413 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA  

ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA  

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU 3 

IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU 3 

USTAVITEV POSTOPKA 1 

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH   

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA  

IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN 2 

IZDAN PLAČILNI NALOG  

POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE  2 

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE  

SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH  

DOPISI, ODGOVORI,…  

SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI 11 

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI 424 
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1.11 OBČINA RAČE - FRAM 
 
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Rače - Fram izhaja, tako kot v drugih 
občinah, iz programa dela Medobčinskega inšpektorata za leto 2017 in temelji  na: 
 

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

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

 
Ob tako koncipiranem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen predvsem na 
reševanje prijav, ki so se evidentirale bodisi na sedežu občinske uprave občine Rače - Fram ali 
pa so bile neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. Z rednimi pregledi, v sklopu 
katerih so se praviloma štiri krat na mesec pregledovala vsa naselja  in zaselki na območju 
občine, pa se je poskušala zagotavljati potrebna redna prisotnost oz.  inšpekcijski  nadzor 
zlasti na področju občinskih  javnih cest in poti, odlaganja komunalnih odpadkov, vzdrževanja 
čistoče na javnih površinah v občini ter na drugih področjih opredeljenih s predpisi. 
 
Pri tem je potrebno poudariti, da je z uveljavitvijo nove Uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode v začetku leta 2016 , področje odvajanja odpadnih voda prišlo v 
pristojnost občinskih inšpekcij. S tem v zvezi so bile dogovorjene določene aktivnosti pri 
priključevanju še ne priključenih povzročiteljev odvajanja komunalnih odpadnih voda na 
območju občine na javno kanalizacijsko omrežje, kjer je le-to zgrajeno, vendar so ukrepi 
inšpekcije, zaradi predhodnih aktivnosti občinske uprave pri izvajanju odloka in izdajanju 
pozivov za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, preloženi v začetek prihodnjega leta. 
Gre torej za tekoče aktivnosti občinske uprave, ki  bodo v končni fazi, v prvi polovici leta 2018 
dobile epilog na inšpekciji za vse tiste povzročitelje, ki svojih obveznosti pri priključitvi  na poziv 
občine, še niso izpolnili. 
 
Pri tem je potrebno poudariti, da bo potrebno v bližnji prihodnosti pospešiti tudi aktivnosti pri 
izgradnji manjkajočega javnega kanalizacijskega omrežja na vseh tistih območjih, kjer so  
izpolnjeni  potrebni zakonski pogoji. Kot primer navajamo naselje Ješenca, kjer so ti pogoji 
izpolnjeni in kjer je inšpekcija obravnavala nekaj prijav posameznikov zaradi odvajanja 
odpadnih voda v obcestne jarke, vendar so ukrepi inšpekcije, zaradi načrtovanja začetka 
izgradnje kanalizacijskega omrežja na tem območju s strani občine Rače –Fram spomladi 
2018, izostali.  
 
Na področju ravnanja s komunalni odpadki je inšpekcija obravnavala nekaj primerov divjega 
odlaganja odpadkov in nepravilnega ravnanja z odpadki predvsem na območju zbirnega 
centra, kjer so posamezniki romske skupnosti izvajali nezakonita ravnanja. Zaradi težav pri 
identifikaciji teh posameznikov, je bil s policijo dogovorjen poostren nadzor divjega odlaganja 
odpadkov, opravljeni pa so bili tudi informativni pogovori, na katerih so bili njihovi vidnejši 
predstavniki opozorjeni na vse posledice, ki jih lahko doletijo, v kolikor bodo takšna dejanja 
ponavljali.  
 
Razen tega je inšpekcija obravnavala tudi divje odlaganje večje količine komunalnih odpadkov 
na krajevnem kolovozu, na območju bivše gramoznice ob AC pri Dravskem dvoru. Po najdenih 
dokumentih je bilo ugotovljeno, da izvirajo predmetni odpadki iz Maribora in sicer iz stanovanja, 
ki je bilo v lasti Stanovanjskega sklada, ki je to stanovanje po smrti prejšnjega najemnika, na  
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katerega so se glasili posamezni najdeni dokumenti, prodalo in izročilo novemu lastniku z 
vsemi potrebnimi dokumenti, torej tudi s primopredajnim zapisnikom, iz katerega pa je bilo 
razvidno, da je bilo izročeno stanovanje prazno. Ker drugih dokazov ni bilo, je bil postopek 
ustavljen.         
 
Zaradi tega bo potrebno sporne odpadke odstraniti v skladu z določbami Zakona o varstvu 
okolja, ki odstranitev tako odloženih odpadkov nalaga lastniku nepremičnine. Ob obravnavi in 
priključitvi enega zavezanca v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki v Podovi, drugih večjih 
zadev na tem področju inšpekcija ni obravnavala. Občasno se sicer še vedno ob cestah in 
jarkih najdejo kakšne manjše količine odpadkov, vendar te zadeve Režijski obrat sproti rešuje s 
takojšnjo odstranitvijo na zbirni center. 
 
Zaradi nedovoljenega ravnanja z odpadki in sicer sežiganjem le-teh, je inšpekcija kršitelju 
izdala odločbo o prekršku skupaj s pozivom za plačilo sodne takse.  
Tudi na področju vzdrževanja čistoče na javnih površinah inšpekcija ugotavlja, da je bila 
čistoča na le-teh na zadovoljivem nivoju. Režijski obrat je tekom leta te površine redno čistil, 
urejal in kosil, ter s tem zagotavljal lepši videz in urejenost teh površin v vseh naseljih na 
območju občine. 

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 nekaj primerov oviranja preglednost na javnih cestah zaradi 
zasaditve poljščin ob cestah oz. opustitve obreza in obsekovanja vejevja v svetlem profilu 
občinskih cest. Vsi ti primeri so bili po izreku ustreznih opozoril, v odrejenem roku, uspešno 
rešeni tako, da ni bilo potrebno stopnjevati z drugimi strožjimi inšpekcijskimi ukrepi. 

Ob teh aktivnostih se je inšpekcija tako, kot v preteklih letih ukvarjala tudi s problematiko 
nekategoriziranih cest oz. zemljišč v lasti občine in tudi posameznikov. V nekaj primerih je tako 
šlo za neurejena zemljišča, ki  dejansko niso zgrajena kot ceste. Zaradi tega se tudi ne 
uporabljajo kot ceste, čeprav so po katastrskih podatkih opredeljene kot ceste. V teh primerih 
inšpekcija  po zakonu o cestah, zaradi  morebitnih posegov v takšna zemljišča, praktično ne 
more ukrepati. Zakon o cestah namreč zelo jasno definira pojem ceste in način gradnje, 
vzdrževanja in varstva cest. Zaradi tega mora  takšne primere reševati upravljavec ceste po 
pravilih stvarnopravnega zakonika in obligacijskega prava. 

Na ostalih področjih opredeljenih z občinskimi predpisi inšpekcija ni zaznala nepravilnosti  
Po podatkih iz aplikacije, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so bili v občini 
Rače-Fram  v letu 2016 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in postopki 
 
Podobno stanje ugotavlja inšpekcija tudi na drugih področjih inšpekcijskega nadzora iz 
pristojnosti občine. Tako kot v drugih občinah, nekaj letni statistični podatki kažejo, da občani  
občine Rače - Fram praviloma spoštujejo  predpise iz pristojnosti lokalne skupnosti..  
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Medobčinski inšpektorat je v občini Rače - Fram v letu 2017 opravil naslednje inšpekcijske 
preglede in postopke: 

 
VRSTA OPRAVILA 

 

REALIZACIJA 
2017 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI) 228 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI  

ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI) 4 

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

OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP  

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 3 

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU  

POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU  

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 2 

IZDANI SKLEPI (USTAVITEV POSTOPKA, PODALJŠANJE ROKA, ZAVRŽENJE, …) 1 

SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI 1 

SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE  

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  

IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI 1 

IZDANE ODREDBE  

ODSTOPI ZADEV 1 

DOPISI,  ODGOVORI, MNENJA 2 

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI 243 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA  

ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA  

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU 1 

IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU  

USTAVITEV POSTOPKA  

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH   

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA  

IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN 1 

IZDAN PLAČILNI NALOG  

POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE  1 

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE  

SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH  

DOPISI, ODGOVORI,…  

SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI 3 

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI 246 
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1.12 OBČINA RUŠE 
 
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Ruše izhaja, tako kot v drugih občinah, iz 
programa dela Medobčinskega inšpektorata za leto 2017 in temelji  na: 
 

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

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

 
Ob tako koncipiranem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na 
reševanje prijav, ki so se evidentirale bodisi na sedežu občinske uprave občine Ruše ali pa so 
bile neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. Z rednimi pregledi, v sklopu 
katerih so se praviloma štiri krat na mesec  preglejevala vsa naselja  in zaselki na območju 
občine, pa se je poskušala zagotavljati potrebna redna prisotnost oz.  inšpekcijski   nadzor 
zlasti na področju občinskih  javnih cest in poti, odlaganja komunalnih odpadkov, vzdrževanja 
čistoče na javnih površinah v občini in na drugih področjih opredeljenih s predpisi. 
 
Področje ravnanja  z odpadki, čistoča na javnih površinah 
 
Na področju ravnanja z odpadki sta bili obravnavani dve prijavi odlaganja odpadkov v 
Industrijski ulici, ki pa so bili še pred prihodom inšpektorja odstranjeni, ker jih ni bilo najti. 
Zaslišana je bila domnevna kršiteljica, katere položnice so bile najdene v kesonu na 
pokopališču Ruše. Stranka je odlaganje zanikala, ker stanuje v bloku v Bistrici ob Dravi, po 
njeni izjavi nekdo odnaša odpadke naokoli. Pri JP Snagi je bila zadeva preverjena, da je 
domnevna kršiteljica vključena v odvoz odpadkov. 
Opravljeno je bilo več pregledov v zadevi prijav odlaganja odpadkov na zbirno mesto za ločene 
frakcije, oziroma ekološki otok v Bistrici ob Dravi. Več razgovorov je bilo opravljeno tako s 
prijaviteljico, delovodjem JP Snaga, kot tudi z obema upravnikoma Indoma in Uprastana.  
Zadeva je za enkrat urejena, se bo pa spremljala še v bodoče. 
Opravljeni so bili občasni pregledi območja Ruškega Pohorja, odloženih odpadkov ni bilo 
zaznati. 
Razen v primeru pisne in slikovne prijave prijavitelja in še dveh prič, ob koncu leta 2016, da 
znani kršitelj na Ruškem Pohorju, med Ruško kočo in hotelom Areh, večkrat obeša vreče z 
odpadki na obcestne količke in prometne znake. Zoper znanega kršitelja je bil uveden 
prekrškovni postopek. Kršitelj  je preko svojega odvetnika na izdano odločbo o prekršku vložil 
zahtevek za sodno varstvo. Okrajno sodišče Maribor je razsodilo v prid prekrškovnega organa 
in potrdilo izrečeno globo in plačilo sodne takse. 
 
Redni inšpekcijski nadzor se je izvajal glede čistoče javnih površin predvsem okoli javnih 
ustanov, na parkiriščih, avtobusnih postajališčih in železniških postajah. 
Kršitev ni bilo zaznati. V glavnem so javne površine v občini Ruše sproti čiščene in 
vzdrževane. 
 
Področje vzdrževanja in nadzora na občinskih cestah  
 
Občini Ruše so bile izdane tri pisne odredbe, ki so bile tudi izvršene in sicer: 

-  za postavitev prometnega ogledala, pri nepreglednem priključku Binderjeve ulice s 
Toledovo ulico 
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-  za postavitev prometnega znaka »slepa cesta«, na začetku Jezernikove ulice in 
-  za odstranitev odvečnega prometnega znaka Ustavi! (Stop), postavljenega pred rjavo 

tablo »Dobrodošli v Občini Ruše«, na cesti, ki vodi s Činžata v Smolnik in Ruše 
 
Na podlagi prijave je bilo opravljeno zaslišanje lastnika gozda iz Vranskega, ki je izvajal sečnjo 
v Logu in odlagal hlodovino preblizu ceste. Po izdanem opozorilu je hlodovino delno odmaknil, 
del hlodov pa odpeljal. Občina je bila v tej zadevi obveščena. 
Obravnavana je bila tudi pritožba v zadevi parkiranja v Industrijski ulici pri čemer je bil 
prijaviteljici dan ustni in pisni odgovor. 
Opravljen je bil tudi razgovor z gozdarji v zadevi prepovedi vožnje zaradi razmočenosti gozdnih 
cest. 
Občini Ruše so bili posredovani pisni odgovori v zadevah: 

- rednega vzdrževanja občinskih cest in kdaj je stranka dolžna izvajati obrez obcestne 
vegetacije 

- odgovornost glede nadzora naložitve kamionov s hlodovino in meritve osnega pritiska 
- brušenja ostrih robov hitrostnih ovir v Smolniku 
- parkiranje in postavitev prometne signalizacije v slepem delu Industrijske ulice 

 
V pristojno reševanje IRSI – Inšpektoratu RS za infrastrukturo, Inšpekciji za državne ceste je 
bila posredovana prijava neurejenega cestnega telesa, oziroma obcestnih jarkov v Bistrici ob 
Dravi, ob državni cesti Maribor – Ruše. Zadeva se je uredila. 
 
Zimska služba je delovala v redu, ni bilo pripomb inšpektorja ali prijav občanov. 
 
Zelene površine, pokopališka dejavnost 
 
Opravljali so se redni pregledi športnega parka Ruše, vse v redu. 
Inšpekcijsko opozorilo je bilo izdano zavezancu v Škerbotovi ulici, ki je nato opravil sanitarno 
košnjo in odstranil plevel s svoje parcele. 
Obravnavana je bila prijava potrebnega obreza živih mej v Ilirski, Kidričevi in Koroški ulici. Ker 
so žive meje segale na pločnik so bila lastnikom izdana ustna inšpekcijska opozorila, ki so jih 
vsi upoštevali in žive meje obrezali. 
 
Redni pregledi so se izvajali na pokopališču Ruše, ki je urejeno in čisto ter ni bilo pripomb. Tudi 
kesoni in zabojniki  se redno praznijo. 
 
Oglaševanje in zasedba javnih površin 

 
Po neurju, ki je podrlo dva »jumbo« panoja v Bezeni, je bil Amicus, d.o.o., obveščen, da ju 
popravi in ponovno postavi. Drugih pripomb ali prijav z zadevi oglaševanja in lepljenja plakatov 
ni bilo. Na področju zasedbe javnih površin je bil stranki podan pisni odgovor v zadevi zasedbe 
javne površine v slepem delu Industrijske ulice. 
 
Področje odvajanja odpadnih in padavinskih voda  
 
V Občini Ruše so bili sklicani sestanki v zvezi problemetike priključevanja na javno kanalizacijo 
v Drevoredni ulici, Pod goroj, na Kurirski in Vinski poti. 
Zavezancu v Špengovi ulici b.š., ob Dravi je bil, ob njegovi pravočasni prošnji, izdan sklep o 
podaljšanju roka, za izvršitev odločbe priklopa na kanalizacijo. Zavezanec se je nato novembra 
priključil na kanalizacijo. 
 
Na podlagi prijav Nigrada, komunalnega podjetja, d.d., je bilo izdanih 32 ureditvenih odločb, za 
priključitev na  javno kanalizacijo. In sicer 7 za Kurirsko pot, 23 za Vinsko pot, 1 za Bezeno in 1 
za Železniško postajo Ruše. Od naštetih sta se dve zavezanki na Kurirski poti in ena 
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zavezanka na Vinski poti že priključili na javno kanalizacijo in so zadeve rešene. Prav tako je 
zavezanka na Kolodvorski ulici v Rušah, po podaljšanju roka, priključila svojo hišo na 
kanalizacijo. Drugim pa zakoniti roki še tečejo. 
 
Pri štirinajstih že prej izdanih odločbah za priključitev na javno kanalizacijo je dvanajst 
zavezancev pravočasno vložilo prošnje za podaljšanje roka izvršitve odločb. Dvanajst 
zavezancev je v večstanovanjski in dotrajani hiši, v Glazerjevi ulici ter dva zavezanca v 
individualnih hišah, eden v Rušah in drugi v Lobnici. Zaradi zahtevne izvedbe priklopa in 
socialnih razmer, je bilo vsem prosilcem ugodeno, razen zavezanki, ki je stanovanje v 
Glazerjevi ulici prodala in je bil zoper njo postopek s sklepom ustavljen. Prične se pa postopek 
z novim lastnikom stanovanja. 
 
Zavezancu v Bezeni, ki mu je bil rok za priključitev na kanalizacijo, že podaljšan pa priključitve 
ponovno ni izvedel, je bil izdan drugi sklep o dovolitvi izvršbe z denarno prisilitvijo, s priloženo 
položnico za plačilo globe in novim rokom. 
 
Obravnavana je bila tudi prijava o prečrpavanju odpadnih voda iz prepolne greznice, na 
Bezenski poti. Po pregledu in zaslišanju stranke, je bil kršitelju poslan dopis s pozivom, da pri 
Nigradu, d.d., takoj naroči praznjenje. Greznico je Nigrad, nato izpraznil in očistil. 
 
Druge zadeve 

  
Inšpektor Medobčinskega inšpektorata Maribor je aktivno sodeloval na sejah Varnostnega 
sosveta občine Ruše in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Ruše. 
Podan je bil pisni plan dela Medobčinskega inšpektorata za Varnostni sosvet. 
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Medobčinski inšpektorat je v občini Ruše v letu  2017 opravil naslednje inšpekcijskie preglede 
in postopke: 

 
 

VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
2017 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI)                    282 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI  2 

ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI) 13 

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

OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP  

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 4 

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU  

POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU                     13 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 32 

IZDANI SKLEPI (USTAVITEV POSTOPKA, PODALJŠANJE ROKA, ZAVRŽENJE, …) 2 

SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI  

SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE 2 

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE 1 

IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI  

IZDANE ODREDBE 3 

ODSTOPI ZADEV 1 

DOPISI,  ODGOVORI, MNENJA 12 

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI                    367 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA 1 

ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA  

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU 1 

IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU 1 

USTAVITEV POSTOPKA  

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH  2 

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA 1 

IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN  

IZDAN PLAČILNI NALOG  

POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE  1 

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO 1 

PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE  

SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH  

DOPISI, ODGOVORI,… 3 

SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI                     11 

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI               378 
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1.13 OBČINA SELNICA OB DRAVI 
 
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Selnica ob Dravi izhaja iz programa dela 
Medobčinskega inšpektorata za leto 2017 in temelji  na: 
 

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

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

 
Ob tako koncipiranem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na 
reševanje prijav, ki so se evidentirale bodisi na sedežu občinske uprave občine Selnica ob 
Dravi ali pa so bile neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. Z rednimi pregledi, 
v sklopu katerih so se praviloma štiri krat na mesec  pregledali vsi kraji in zaselki na območju 
občine, pa se je poskušala zagotavljati potrebna redna prisotnost oz.  inšpekcijski   nadzor 
zlasti na področju občinskih  javnih cest in poti, odlaganja komunalnih odpadkov, vzdrževanja 
čistoče na javnih površinah v občini in drugih področjih opredeljenih s predpisi. 

 
Na področju izvajanja nadzora nad ravnanjem s komunalnimi odpadki se je inšpekcijski nadzor 
izvajal  z rednimi  in tudi s kontrolnimi pregledi. Tako je bil opravljen izredni pregled na podlagi 
odstopljene prijave  s strani IRSOP – Inšpektorata RS za okolje in prostor Območne enote 
Maribor, zaradi odlaganja komunalnih odpadkov na zbirnem mestu, na Janževi gori. 
Po opravljenem  razgovoru z uporabniki storitve odvoza komunalnih odpadkov, da naj vreče s 
komunalnimi odpadki odložijo, en dan pred odvozom komunalnih odpadkov in postavitve 
opozorilne table ter odstranitvi odpadkov se je zadeva uredila. 
 
Poleg tega je bila obravnavana  tudi odložitev gradbenih odpadkov na privatni parceli, ob cesti 
in razgledni točki, na Sv. Duhu na Ostrem vrhu. Sicer pa je bila čistoča na javnih površinah  
primerna in ni bilo potrebe po ukrepanju.  
 
Na področju vzdrževanja in nadzora na občinskih cestah sta bili Občini Selnica ob Dravi izdani 
dve ureditveni odločbi za postavitev dveh prometnih ogledal na Svetem Duhu na Ostrem vrhu, 
ki sta se izvršili. Prometni ogledali sta bili postavljeni na nevarnem in nepreglednem križišču 
priključka strme javne poti  s podružnične šole in vrtca z občinsko cesto LC št. 363041 na Sv. 
Duhu na Ostrem vrhu. Zaradi senčne lege in nepreglednosti v obeh smereh, sta se postavili 
dve pravokotni prometni ogledali, odporni na rosenje. Razen tega je bila Občini  izdana tudi 
odredba za sanacijo udarnih jam na makadamskem  vozišču zgoraj navedene ceste. 
  
Obravnavana je bila tudi prijava žaganja drv v Spodnjem Slemenu, ki pa jih je zavezanec še 
pred prihodom inšpektorja, s cestne bankine odstranil. 
Zapisnik inšpekcijskega pregleda je bil izdan po pregledu prijave občanke zaradi zaledenelega 
dela cestišča v Spodnji Selnici. Vzrok nastanka ledu na cestišču, je bilo taljenje snega  s 
cestne brežine obsijane s soncem in ne iztočna cev soseda, v kateri je bil zaradi mraza in 
sence, še vedno led. 
Občina pa je bila opozorjena tudi na neustrezno in v nasprotju s  Pravilnikom o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. list RS, št. 99/15)  postavljeno prometno 
signalizacijo v  območju omejene hitrosti. 
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Izvajali so se redni inšpekcijski pregledi vzdrževanja občinskih cest in čistoče ob njih, tako v 
naselju Selnica kot tudi v vseh ostalih zaselkih pri čemer pa v zimskem času ni bilo pripomb na 
delovanje zimske službe. 
 
Na področju urejanja zelenih površin in pokopališkega reda je inšpekcija obravnavala tri prijave 
razraščenih živih mej in grmovnic, ki so s privatnih površin ovirale prometno preglednost. V 
vseh treh primerih so zavezanci žive meje in grmovnice obrezali na primerno višino. 
Izvajali so setudi  redni pregledi pokopališč v  Selnici in na Sv. Duhu na Ostrem vrhu. Obe 
pokopališči sta vzorno vzdrževani in urejeni, kesoni in zabojniki se redno praznijo. 
Samo v  enem primeru je inšpektor obvestil Snago, d.o.o., da sta zabojnika na pokopališču na 
Sv. Duhu na Ostrem vrhu, polna.  
 
Zelene površine v občini Selnica ob Dravi so bile vzdrževane in čiste. 
 
Na področju oglaševanja so se izvajali pogosti pregledi avtobusnih postajališč kjer se 
plakatiranje izvaja. Uporabnike je potrebno pohvaliti, da lepijo plakate le na stara lesena 
avtobusna postajališča, kjer je plakatiranje dovoljeno. Na novih avtobusnih postajališčih, kršitev 
plakatiranja ni bilo zaznati. 
 
Stranka Ob potoku je bila opozorjena, da  z javne površine, odstrani strojno žago, kar je tudi 
storila. Drugih zasedb javnih površin, brez ustreznih dovoljenj, ni bilo.  
 
Na področju odvajanja odpadnih in padavinskih voda ni bilo prijav in ne potrebnih inšpekcijskih 
ukrepanj. 
 
Na podlagi  Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št. 88/12), je bilo v pristojno reševanje 
IRSOP – Inšpektorat RS za okolje in prostor, Območna enota Maribor, odstopljena prijava 
Mariborskega vodovoda, 55. zavezancev ki se morajo obvezno priključiti na javno vodovodno 
omrežje. Sedaj posedujejo dovoljenja ARSO – Agencije RS za okolje, ki jim bo dovoljenja za 
koriščenje vode preklicala. 
 
Opravljen je bil pregled obeh podružničnih Osnovnih šol v Gradišču na Kozjaku in Sv. Duhu na 
Ostrem vrhu, v zadevah ravnanja s komunalnimi odpadki in njihovega ločevanja, rednega 
praznjenja greznic in čistoče. Vse je v redu. 
V planu pa ostaja še vedno preplastitev športnega igrišča in fasada šole v Gradišču na Kozjaku 
in asfaltna ureditev platoja pred šolo in vrtcem, na Sv. Duhu na Ostrem vrhu; kakor tudi 
ureditev obeh nevarnih cest, ki peljeta skozi gozd do šole in vrtca. 
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Medobčinski inšpektorat je v občini  Selnica ob Dravi, v letu  2017 opravil naslednje 
inšpekcijske preglede in postopke: 

 
 

VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
2017 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI)                    198 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI  1 

ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI)  5 

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

OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP  

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 2  

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU  

POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU                      

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE  

IZDANI SKLEPI (USTAVITEV POSTOPKA, PODALJŠANJE ROKA, ZAVRŽENJE, …) 1 

SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI  

SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE  

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  

IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI  

IZDANE ODREDBE 2 

ODSTOPI ZADEV  

DOPISI,  ODGOVORI, MNENJA  8 

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI                   217 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA  

ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA  

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU  

IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU  

USTAVITEV POSTOPKA  

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH  2 

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA  

IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN  

IZDAN PLAČILNI NALOG  

POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE   

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE  

SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH  

DOPISI, ODGOVORI,…  

SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI                      2 

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI              219 
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1.14 OBČINA STARŠE 
 
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Starše izhaja iz programa dela 
Medobčinskega inšpektorata za leto 2017 in temelji na: 

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

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

 
Ob tako zastavljenem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na 
reševanje prijav, ki so se evidentirale bodisi na sedežu občinske uprave občine Starše ali pa so 
bile neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. Z rednimi pregledi, v sklopu 
katerih so se praviloma dva krat na mesec pregledali vsi kraji in zaselki na območju občine, pa 
se je poskušala zagotavljati potrebna redna prisotnost oz. inšpekcijski nadzor zlasti na 
področju občinskih  javnih cest in poti, odlaganja komunalnih odpadkov, vzdrževanja čistoče na 
javnih površinah v občini in drugih področjih, opredeljenih s predpisi. 
 
V letu 2017 je bilo uvedenih več postopkov s področja ravnanja z odpadki v primerih, ko so bili 
odloženi komunalni in posebno nevarni odpadki v naravno okolje, na javne površine ali na 
cestno infrastrukturo. V enem primeru bili odloženi posebno nevarni odpadki, zato je inšpektor 
zadevo predal pristojnemu inšpektoratu Ministrstva za okolje.  
 
Inšpektor je v rednih pregledih ugotovil močno zeleno zarast ob cesti Maribor- Ptuj v naselju 
Rošnja – Loka, ki je ovirala in ogrožala promet pri zavijanju na občinske ceste in ulice. Zadevo 
je predal pristojnemu državnemu inšpektorju za ceste, ki je vzdrževalcu občinskih cest odredil 
obrez, ki je bil izveden v zapovedanem roku. 
 
V zadevi poškodovane odbojne ograje na mostu čez Dravo v smeri Prepolje – Starše je bila 
vzdrževalcu občinskih cest izdana odredba za takojšnjo postavitev zapore N-15 ter zagotovitev 
fizičnega zavarovanja poškodovanega dela ograje.  
 
V jesenskih mesecih je inšpektorat opravljal redne nadzore nad stanjem oranja v varovalnih 
pasovih občinskih cest in v primerih ugotovljenih manjših nepravilnosti, občane ustno opozoril 
na obveznosti določb zakona o cestah in načinu oranja v varovalnem pasu občinske ceste. 
Inšpektor je izrekel opozorilo lastniku kmetijskih zemljišč, ki je pri oranju posegel v bankino 
lokalne ceste.  
 
Na področju odvajanja odpadnih voda je inšpekcija izvedla štiri postopke zaradi neposrednega 
odvajanja meteornih voda na občinsko cesto v naselju Trniče. Postopki so se končali z 
ureditveno odločbo, vsi lastniki objektov so v odrejenem roku preuredili odtoke in omogočili 
ponikanje meteornih voda na svojih parcelah. 
 
Na območju naselja Rošnja - Loka so bili v inšpekcijskih postopkih odrejeni ukrepi obreza 
dreves, cipres in žive meje, katere so segale v cestni svet občinske ceste. Vsi zavezanci so v 
odrejenem roku izvedli obrez za zagotavljanje preglednosti in omogočanja varnega prometa. 
Inšpektor je na cesti med Staršami in Rošnjo izvajalca, ki je polagal kable v izkopan jarek ob 
cesti, opozoril na dolžnost ureditve zapore in prometne signalizacije v skladu z izdano odločbo 
in veljavnimi predpisi.  
V naselju Marjeta je bil uveden inšpekcijski postopek zaradi poškodbe cestišča pred ležečim 
policajem na prehodu za pešce. Poškodbo je saniral vzdrževalec občinskih cest. 
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Na ostalih področjih nadzora, kot je oglaševanje, zasedba javnih površin brez soglasja 
občinske uprave, nedovoljenih posegov na javne ceste, ni bilo zaznati nepravilnosti in v letu 
2017 na teh področjih ni bilo izrečenih inšpekcijskih ukrepov.  
 
Medobčinski inšpektorat je v občini Starše v letu 2017 opravil naslednje inšpekcijske preglede 
in postopke: 
 

 
VRSTA OPRAVILA 

 

REALIZACIJA 
2017 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI) 79 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI  

ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI) 8 

POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN ZIN) 1 

OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP 1 

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 6 

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU  

POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU 4 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 4 

IZDANI SKLEPI (USTAVITEV POSTOPKA, PODALJŠANJE ROKA, ZAVRŽENJE, …) 1 

SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI  

SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE  

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  

IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI  

IZDANE ODREDBE 1 

ODSTOPI ZADEV 4 

DOPISI,  ODGOVORI, MNENJA 1 

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI 107 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA  

ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA  

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU  

IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU  

USTAVITEV POSTOPKA 1 

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH   

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA  

IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN  

IZDAN PLAČILNI NALOG  

POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE   

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE  

SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH  

DOPISI, ODGOVORI,…  

SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI 1 

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI 108 
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1.15 OBČINA SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH 

 

Pričujoče poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Sveta Ana v Slovenskih goricah 
je pripravljeno v skladu s programom dela za leto 2017, ki tako kot v preteklih leih temelji na: 
 

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

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

 
Ob tako koncipiranem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na 
reševanje prijav, ki so se evidentirale bodisi na sedežu občinske uprave občine Sv. Ana ali pa 
so bile neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. S tako imenovanimi rednimi 
pregledi, v sklopu katerih so se praviloma dva krat na mesec  pregledali vsi kraji in zaselki na 
območju občine, pa se je poskušala zagotavljati potrebna redna prisotnost oz.  inšpekcijski   
nadzor zlasti na področju nadzora občinskih  javnih cest in poti, odlaganja komunalnih 
odpadkov, vzdrževanja čistoče na javnih površinah v občini in drugih področjih opredeljenih s 
predpisi občine. 
 
Pri tem je potrebno poudariti, da je država v zadnjih dveh letih prenesla na občinske inšpekcije 
pristojnost izvajanja nadzora nad komunalnimi odpadnimi in meteornim vodami, pogrebno in 
pokopališko dejavnostjo in  koncem lanskega leta tudi nad ugotavljanjem skladnosti gradnje 
enostavnih in manj zahtevnih objektov s prostorskimi akti občin, vendar za to ni zagotovila 
nobenih sredstev, kjub temu, da bi to, po veljavni zakonodaji, morala storiti.  
 
To pomeni, da se bo obseg dela inšpekcie na teh področjih, tudi na območju občine Sv. Ana v 
Slovenskih goricah bistveno sprenmenil zaradi česar bo nujno potrebno zagotoviti ustrezno 
število novih inšpektorjev. V kolikor nam bo to uspelo, na inšpekciji ne pričakujemo večjih težav 
pri izvajanju tega nadzora.  Res pa je, da se bo zaradi zahtevnosti  in stroškov posameznih 
postovkov, zlasti ob morebitnem rušenju posamezunih objektov zgrajenih v nasprotju z 
gradbenim zakonom oz. prostorskimi akti občine potrebno dogovoriti z vodstvom občine. 
 
Sicer pa inšpekcija v letu 2017 na območju občine Sv Ana tako, kot v drugih občinah na 
območju Slovenskih goric ni obravnavala prijav povezanih z odvajanjem komunalnih in 
padavinskih odpadnih voda. Razlog, da je temu tako je verjetno iskati v dejstvu, da občina 
zaenkrat še ne zagotavlja izvajanja predmetne gospodarske javne službe za  čiščenje in 
odstranjevanje grezničnega blata, ki ga zahtevata veljavna uredba  in občinski odlok na 
predpisana 3 leta. Zato bo potrebno čim prej povzeti potrebne aktivnosti  in tako zagotoviti 
črpanje grazničnega blata za vse dejanske zavezance, saj obsatja tudi velika verjetnost, da bo 
po poteku roka za izgradnjo malih čistilnih naprav leta 2023, le ta ponovno podaljšan.  
 
Na področju vzdrževanja čistoče  in urejenosti javnih površin  inšpekcija ugotavlja, da je bil nivo 
zagotavljanja čistoče  in urejenost  le teh v strnjenih naseljih Sveta Ana in Lokavec, zelo dobra.  
 
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 
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odlaganje odpadkov zmanjšalo do te mere, da je inšpekcija v letu 2017 obravnavala  le 1 
primer divjega odlaganja komunalnih odpadkov v obcestnem jarku v dolini naselja Ledinek, 
med tem ko novih priključitev v sistem ravnanja z odpadki ni bilo.  
 
Enako stanje inšpekcija ugotavlja tudi na področju vzdrževanja in varstva občinskih javnih cest 
in poti. Predmetna redna vzdrževalna dela so se izvajala na celotnem območju občine v skladu 
s programom letnega vzdrževanja, na zadovoljivem nivoju. Potrebno pa je poudariti, da je bili 
vzdrževanje vegetacije ob občinskih javnih cestah v občini Sv. Ana v Slovenskih goricah, tako 
kot v letu 2016 izvajano na najvišjem nivoju v vseh 18 občinah v katerih Medobčinski 
inšpektorat izvaja inšpekcijski nadzor.  
 
Sicer pa je bilo na tem področju izrečeno opozorilo zavezancu v dolini Zg. Šavnice zaradi 
onesnaženja ceste pri obdelovanju kmetijskih zemljišč, vzdrževalcu občinskih cest je bila 
odrejena sanacija poškodovanega jaška v Žicah, opravljen  je bil pregled makadamske javne 
poti na meji z občino Apače, zaradi medsosedskih sporov okrog uporabe sporne javne poti.  
 
Bila pa je obravnava tudi prijava v zvezi z vložitvijo odškodninskega zahtevka zaradi domnevne 
povzročitve škode ob gradnji javne kanalizacije v občinski javni cesti na območju Ledineka. Pri 
tem je bilo ugotovljeno, da je celoten postopek od pridobitve potrebnih soglasij lastnikov 
zemljišč in služnosti ob tej cesti, izdelave projektne dokumentacije, izdaje gradbenega in 
dovoljenja ter same izgradnje kanalizacije in izdaje uporabnega dovoljenja, potekal v skladu z 
veljavno zakonodajo. Te ugotovitve so bile pisno posredovane prijavitelju v skladu z Zakonom 
o inšpekcijskem nadzoru, v obliki odgovora na njegovo prijavo.  
 
Poleg tega je inšpekcija odredila tudi obrez okrasnega grmičevja v Frolehu in  Ročici, ki je 
zaradi razraščenosti začelo segati v svetli profil ceste z zasebnega zemljišča.  Na ostalih 
področjih izvajanja nadzora ni bilo zaznati kršitev.  
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V občini Sv. Ana v Slovenskih goricah so bili v letu 2017 opravljeni naslednji inšpekcijski 
pregledi in postopki: 
 

 
VRSTA OPRAVILA 

 

REALIZACIJA 
2017 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI) 128 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI 3 

ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI) 4 

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

OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP  

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 1 

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU  

POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU  

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE  

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

SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI  

SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE  

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  

IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI  

IZDANE ODREDBE 4 

ODSTOPI ZADEV  

DOPISI,  ODGOVORI, MNENJA 1 

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA  

ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA  

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU  

IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU  

USTAVITEV POSTOPKA  

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH   

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA  

IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN  

IZDAN PLAČILNI NALOG  

POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE   

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE  

SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH  

DOPISI, ODGOVORI,…  

SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI 141 
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1.16 OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH 
 
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Svet Jurij v Slovenskih goricah izhaja 
tako kot v preteklih letih iz programa dela Medobčinskega inšpektorata za leto 2017 in temelji  
na: 
 

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

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

 
Ob tako koncipiranem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na 
reševanje prijav, ki so se evidentirale bodisi na sedežu občinske uprave občine Sv. Jurij ali pa 
so bile neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. S tako imenovanimi rednimi 
pregledi, v sklopu katerih so se praviloma dva krat na mesec  pregledali vsi kraji in zaselki na 
območju občine, pa se je poskušala zagotavljati potrebna redna prisotnost oz.  inšpekcijski   
nadzor zlasti na področju nadzora občinskih  javnih cest in poti, odlaganja komunalnih 
odpadkov, vzdrževanja čistoče na javnih površinah v občini in drugih področjih opredeljenih z 
občinskimi in državnimi  predpisi. 
 
Pri tem je potrebno poudariti, da je z uveljavitvijo nove Uredbe o odvajanju in  čiščenju 
komunalne odpadne vode v začetku leta 2016, področje odvajanja odpadnih voda prišlo v 
pristojnost občinskih inšpekcij, med tem ko je nadzor  Inšpektorata  RS za okolje omejen samo 
na nadzor izvajalca obvezne gospodarske javne službe.  
 
Na tem področju v letu 2017 inšpekcija ni evidentirala večjih težav, razen v enem primeru na 
Malni, ki pa ga bo potrebno reševati v sklopu legalizacije gradbenega objekta v skladu z 
določbami novega Gradbenega zakona. To pa zaradi tega, ker bi bil izrek kakršenega koli 
ukrepa Medobčinskega inšpektorata po veljavnem odloku o odvajanju odpadnih voda v 
nasprotju z citiranim zakonom  in postopkom legalizacije na črno zgrajenih objektov. 
 
Podobno neurejenih in neskladno, torej v nasprotju z gradbenim dovoljenjem, zgrajenih 
greznic, ima še kar nekaj objektov na območju občine, je pa še vedno tudi nekaj zavezancev, 
ki greznice sploh nimajo. Problem pa je v tem, da Medobčinski inšpektorat pooblastila za 
odreditev gradnje in ureditve greznice v skladu s trenutno veljavnimi predpisi sploh nima, 
državna inšpekcija, okoljska ali gradbena, ki pa to pooblastilo imata pa tega zaradi zgoraj 
navedene uredbe več ne počneta. Ker pa se po do sedaj veljavni gradbeni zakonodaji za 
individualne stanovanjske objekte uporabna dovoljenja niso zahtevala je ob precej 
pomanjkljivem inšpekcijskem nadzoru v preteklem obdobju, sedanje stanje, ki bi naj trajalo do 
leta 2023,  dobesedno nerešljivo. 
 
Popolnoma drugačno stanje je na področju izvajanja nadzora nad ravnanjem s komunalnimi 
odpadki. Izvedba potrebnih inšpekcijskih postopkov pri vključevanju gospodinstev v sistem 
ravnanja s komunalnimi odpadki in vztrajanje na vključenosti vseh gospodinjstev oz. lastnikov 
stanovanjskih, počitniških in tudi poslovnih objektov na območju občine Sv. Jurij v Slovenskih 
goricah v sistem ravnanja z odpadki  je pripeljalo do tega, da se je divje odlaganje odpadkov v 
naravno okolje zmanjšalo do te mere, da je inšpekcija v letu 2016 obravnavala  le dve prijavi  iz 
tega naslova.  
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Podobno stanje je bilo tudi na področju izvajanja inšpekcijskega nadzora nad vzdrževanjem in 
varstvom občinskih javnih cest in poti. Na tem področju inšpekcija ugotavlja, da so se redna 
vzdrževalna dela na občinskih javnih cest in poteh tekom leta v zimskem in tudi letnem časdu 
izvajala v potrebnem  obsegu in v razmerju s posameznimi drugimi občinami, lahko rečemo, 
vzorčno. To dokazuje dejstvo, da inšpekcija s strani občanov oz. udeležencev cestnega 
prometa ni prejela nobene prijave zaradi slabega vzdrževanja cest. 
 
Bilo pa je obravnavano nekaj  zadev zaradi obreza okrasnega grmičevja in živih mej ali 
odstranitve drugih ovir na cestah ter zaradi odstranitve drevesa ob jani cesti, ki so ogrožalo 
varno odvijanje cestnega prometa.  Zaradi postavitve prometne signalizacije v nasprotju z 
zakonom in pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi pa je bila pooblaščenemu 
vzdrževalcu občinski javnih cest  odrejerna postavitev prometne signalizacije v skladu s 
predpisi. Na tem področju kaže omeniti tudi poroblematiko postavitve varnostnih – odbojnih 
ograj na posameznih odsekih javnih cest in poti na območju občine. Glede na to, da so pravila 
postavitve teh ograj po veljavnem Zces-1  in Pravilniku o  prometni signalizaciji in prometni 
opremi predpisih jasna  bo potrebno v prihodnje postopoma opremljati najbolj kritične odseke 
cest s predpisanimi odbojnimi ograjami in tako zagotoviti  ustrezno prometno varnost. 
 
Na področju vzdrževanja čistoče na javnih površinah inšpekcija ugotavlja je bila čistoča na le 
teh, z redno angažiranostjo Režijskega obrata, na zadovoljivem nivoju.  
 
Drugih nepravilnosti, na ostalih področjih izvajanja inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti 
občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah, inšpekcija ni obravnavala. Potrebno pa je poudariti zelo 
dobro sodelovanje inšpekcije s policijo in tudi z občinsko upravo, ki je praviloma potekalo  z  
izmenjavo informacij o zaznanih nepravilnostih ob rednih obiskih na sedežu občinske uprave.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2017 

 
 

62 

V občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah  so bili v letu 2017 opravljeni naslednji inšpekcijski 
pregledi in postopki: 
 

 
VRSTA OPRAVILA 

 

REALIZACIJA 
2017 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI) 92 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI 4 

ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI) 3 

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

OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP  

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 2 

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU  

POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU  

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE  

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

SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI  

SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE  

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  

IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI 1 

IZDANE ODREDBE  

ODSTOPI ZADEV  

DOPISI,  ODGOVORI, MNENJA 1 

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA  

ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA  

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU  

IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU  

USTAVITEV POSTOPKA  

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH   

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA  

IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN  

IZDAN PLAČILNI NALOG  

POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE   

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE  

SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH  

DOPISI, ODGOVORI,…  

SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI 102 
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1.17 OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 
 

 
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Sveta Trojica izhaja iz programa dela za 
leto 2017, kateri temelji na Odloku o ustanovitvi skupnega organa, kjer je določen ključ 
obveznosti in s tem posledično tudi mesečne prisotnosti občinskega inšpektorja in na 
predvidenih aktivnostih, katere se določijo glede na vodenje postopkov iz prejšnjih let, 
skupnega dogovora o aktivnostih med Občinsko upravo občine Sveta Trojica in inšpekcijo ter 
splošnim navodilom Občinske uprave občine Sveta Trojica tekom leta. 

 
Program inšpekcijskega nadzora je sestavljen iz obravnavanja prejetih prijav o nepravilnostih s 
strani občanov in drugih subjektov ter rednega nadzora na območju občine Sveta Trojica. 
 
Področje ravnanje z odpadki in čistoča na javnih površinah 
 
Medobčinski inšpektorat na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, ob rednih inšpekcijskih 
pregledih na nadzorovanem območju ni ugotovil večjih nepravilnosti, saj gospodinjstva 
odpadke vestno ločujejo po posameznih frakcijah in jih odlagajo v primerne posode za 
odpadke. Ob rednih inšpekcijskih pregledih lokacij za ločeno zbiranje odpadkov ni bilo 
ugotovljeno nepravilnosti, saj pooblaščeni izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki na območju občine Sveta Trojica, podjetje Saubermacher, redno skrbi za odvoz 
ločenih frakcij odpadkov ter dokaj redno vzdržuje čistočo na lokacijah za ločeno zbiranje 
odpadkov.  
 
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nad vzdrževanjem čistoče na javnih površinah na 
območju občine Sveta Trojica, ob rednih inšpekcijskih pregledih ni bilo ugotovljenih in zaznanih 
nobenih kršitev občinskih predpisov, zato, ni bilo potrebno inšpekcijsko ukrepanje, saj je bila 
okolica javnih objektov in ustanov čista in urejena prav tako pa so bile čiste in urejene tudi 
ostale javne površine.  

 
Področje vzdrževanja in nadzora na občinskih cestah 

 
Na področju nadzora občinskih cest in javnih poti se je izvajal redni inšpekcijski nadzor 
predvsem na področju 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 uspešno ukrepal z ustnim opozorilom lastnikom parcel zaradi 
razraščanja vegetacije v obcestni svet občinske ceste v naselju Zgornji Porčič in v naselju 
Osek, saj je bilo ob kontrolnih inšpekcijskih pregledih na kraju samem ugotovljeno, da so 
lastniki parcel obrezali razraščeno vegetacijo, ki je posegala v obcestni svet občinske ceste.  
 
Na prejeto prijavo glede previsoke omejitve hitrosti na občinski cesti skozi naselje Sveta 
Trojica, kjer je omejitev hitrosti 70 km/h, cesta pa je brez pločnika  je Medobčinski inšpektorat 
opravil poizvedbo v predmetni zadevi pri Občinskem uradu občine Sveta Trojica in ugotovil, da 
je v predmetni zadevi s strani občine že izdana Odločba o prestavitvi prometnih znakov za 
mejo naselja Sveta Trojica. S tem ukrepom bo izboljšana prometna varnost na omenjeni 
občinski cesti, saj sedaj postavljena prometna signalizacija udeležence opozarja na naselje 
skozi katero poteka cesta in mesto od katerega naprej veljajo pravila vožnje v naselju, kjer je 
največja dovoljena hitrost 50 km/h. 
  



Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2017 

 
 

64 

Področje vzdrževanja javnih zelenih površin in pokopališča  
 
Pri inšpekcijskem nadzoru javnih zelenih površin okoli osnovne šole, otroškega vrtca in ostalih 
javnih objektov na območju občine Sveta Trojica, Medobčinski inšpektorat ni ugotovil kršitev, 
saj so bile javne zelene površine redno košene, primerno vzdrževane in lepo urejene.  
 
Ob inšpekcijskem nadzoru pokopališča pri opravljenih rednih inšpekcijskih pregledih, ni bilo 
ugotovljenih kršitev, saj je bilo pokopališče primerno urejeno in vzdrževano, urejena in 
vzdrževana pa je bila tudi okolica pokopališča. Zaradi navedenega ni bilo potrebno 
inšpekcijsko ukrepanje. 

 
Področje oglaševanja in plakatiranja 

 
Ob rednem opravljanju inšpekcijskega nadzora na področju nedovoljenega plakatiranja in 
nepravilnega oglaševanja  predvsem po avtobusnih nadstrešnicah na območju občine Sveta 
Trojica ob inšpekcijskih pregledih ni bilo zaznanih in ugotovljenih kršitev, zato ni bilo 
potrebnega inšpekcijskega ukrepanja, saj je bilo obstoječe oglaševanje in plakatiranje 
izvedeno v skladu z občinskim predpisom.  
 
Ostalo   
 
Medobčinski inšpektorat je prejete prijave zaraščenih zemljišč, ki se nahajajo ob državni cesti 
R3-747 in zaraščenih zemljišč ob javni poti JP 703752 in JP 703991 v naselju Osek, odstopil v 
pristojno reševanje Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektoratu RS za 
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Območna enota Maribor. Prejeto prijavo v zadevi 
zaznavanja slabše kvalitete vode iz vodnjaka pa v pristojno reševanje Ministrstvu za okolje in 
prostor, Inšpektoratu RS za okolje in prostor, Območna enota Maribor. 
 
Na prejeto prijavo glede nepravilnosti priklopa stanovanjskega objekta, ki je še vedno delno 
priključen na del opuščene kanalizacije, ki so jo pred izgradnjo javnega kanalizacijskega 
omrežja, zgradili v naselju Sveta Trojica stanovalci sami je Medobčinski inšpektorat opravil 
poizvedbo na Občinskem uradu občine Sveta Trojica in ugotovil, da je stanovanjski objekt imel 
v staro opuščeno kanalizacijo še vedno izveden en izpust, za katerega pa naj lastnik objekta ni 
vedel, zato je bilo s strani lastnika objekta, občine in izvajalca podjetja AGJ izvedeno čiščenje 
dela opuščene kanalizacije in tudi izveden priključek omenjenega izpusta na  javno 
kanalizacijsko omrežje. 
 
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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Medobčinski inšpektorat je v letu 2017 opravil nasledne inšpekcijske preglede in postopke 

 
 

VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
2017 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI) 121 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI  

ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI)  

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

OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP  

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 3 

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU  

POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU 2 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE  

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

SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI  

SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE  

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  

IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI  

IZDANE ODREDBE  

ODSTOPI ZADEV 5 

DOPISI,  ODGOVORI, MNENJA 7 

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI 138 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA  

ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA  

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU  

IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU  

USTAVITEV POSTOPKA  

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH   

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA  

IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN  

IZDAN PLAČILNI NALOG  

POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE   

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE  

SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH  

DOPISI, ODGOVORI,…  

SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI 138 
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1.18 OBČINA ŠENTILJ 
 

Pričujoče poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Šentilj je pripravljeno v skladu s 
programom dela za leto 2017, ki tako kot v preteklih leih temelji na: 
 

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

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

 
Ob tako koncipiranem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na 
reševanje prijav, ki so se evidentirale bodisi na sedežu občinske uprave občine Šentilj ali pa so 
bile neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. Z rednimi pregledi, v sklopu 
katerih so se praviloma 4 krat na mesec  pregledali vsi kraji in zaselki na območju občine, pa 
se je poskušala zagotavljati potrebna redna prisotnost oz.  inšpekcijski   nadzor zlasti na 
področju nadzora odlaganja komunalnih odpadkov, vzdrževanja čistoče na javnih površinah, 
nadzora  vzdrževanja in varstva občinskih  javnih cest in poti v občini ter tudi na drugih 
področjih opredeljenih s predpisi občine. 
 
Ravnanje z odpadki 
 
Področje nadzora nad ravnanjem z odpadki je v letu 2017 obsegal nadzor nad odlaganjem 
odpadkov v naravno okolje, nepravilnim ravnanjem (predvsem ustreznim ločevanjem 
odpadkov) uporabnikov na izvoru, vključenosti uporabnikov v sistem ravnanja z odpadki in 
predajo odpadkov izvajalcu ravnanja z odpadki.   
 
V letu 2017 je Medobčinski inšpektorat na področju ravnanja s komunalnimi odpadki ugotavljal 
več nepravilnosti in zato je bilo uvedenih več postopkov.  
 
Ob železniški progi v naselju Šentilj (cesta proti čistilni napravi za čiščenje odpadnih voda) je 
bilo ugotovljeno manjše odlagališče gradbenega materiala. Ker je zemljišče, na katerem so bili 
odloženi gradbeni odpadki na zemljišču, katerega lastnica je država in ker je stvarna pristojnost 
za nadzor nad gradbenimi odpadki v pristojnosti Inšpektorata za okolje, je bila zadeva z vso 
dokumentacijo in podatki odstopljena v pristojno reševanje Inšpektoratu za okolje.  
 
V inšpekcijskem postopku so bili uvedeni postopki v naselju Svečane in Dolane, kjer je bilo 
ugotovljenih več nepravilnosti pri ravnanju z odpadki, in sicer je bilo ugotovljeno, da se na tem 
območju v vrečah odlagajo razni odpadki na avtobusnih postajališčih, ob koših za smeti. Iz 
pridobljenih podatkov iz pregledanih odpadkov je bilo ugotovljenih več kršiteljev, zoper katere 
se je uvedel inšpekcijski in prekrškovni postopek.  
 
Ceste in javne površine  
 
Medobčinski inšpektorat je v letu 2017 vodil več inšpekcijskih postopkov s področja občinskih 
cest in varovanja varnega odvijanja prometa.  
 
V Zg. Velki je bil uveden postopek zaradi domnevne zasedbe občinske ceste, oziroma 
občasnega parkiranja in onesnaževanja občinske ceste. Ob več pregledih na tej lokaciji, ni bilo 
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zaznati nepravilnosti, o čemer je bil obveščena tako občinska uprava občine Šentilj, kot tudi 
prijavitelj.  
 
V naselju Vranji vrh je bilo izdano opozorilo družbi Elektro, katero je izvajalo v obcestnem svetu 
občinske ceste vzdrževalna gradbena dela, brez postavitve ustrezne signalizacije za označitev 
gradbišča. Ob tem je potrebno poudariti, da inšpektorat ugotavlja več podobnih primerov, 
predvsem pri raznih manjših posegih izvajalcev del, kjer je postavljena prometna signalizacija 
neustrezna ali pomanjkljiva. Občinska uprava občine Šentilj, kot soglasodajalec dovoljenj za 
poseg v cestni svet občinskih cest, bi morala v svojih soglasjih dosledno in konkretno zahtevati 
in zavezati izvajalce za naročitev in postavitev prometne signalizacije za tipske zapore cest, 
katere so predpisane v Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.  
 
Na območju naselja Štrihovec je bil uveden postopek zaradi zagotovitve ustrezne preglednosti 
na občinski cesti, katera se je zmanjšala zaradi postavitve opornega zidu in ograje. V postopku 
je bilo ugotovljeno, da je investitor sicer pridobil ustrezno soglasje občinske uprave občine 
Šentilj, vendar sama dela niso bila izvedena v skladu s pogoji iz soglasja. Medobčinski 
inšpektorat je v skladu s svojimi pooblastilu odredil postavitev cestnega ogledala za 
zagotovitev preglednosti v ovinku, Inšpektoratu za prostor pa odstopil zadevo iz področja same 
gradnje opornega zidu in upoštevanja pogojev iz soglasja.  
 
V naselju Šentilj je bilo opravljenih več pregledov zaradi onesnaženja občinske ceste ob 
gradnji stanovanjskega naselja. Ob zemeljskih delih je bilo zaradi odvažanja materiala cestišče 
večkrat za kratek čas onesnaženo z zemljo. Izvajalec del je onesnaženo vozišče sicer vedno 
očistil, vendar je bilo to večkrat opravljeno z zamikom, predvsem se je to izvedlo ob končanem 
delovnem dnevu.  
 
V zimskem obdobju je Medobčinski inšpektorat izvajal nadzor nad izvajanjem zimske službe. 
Samo izvajanje zimske službe je bilo v letu 2017 v skladu s predpisi, tako da ni bilo potrebnega 
inšpekcijskega ukrepanja, tudi prijav s strani uporabnikov javnih površin ni bilo.  
 
Ostala področja inšpekcijskega nadzora 

 
V mesecu oktobru in novembru 2017 je bil opravljen poostren nadzor pokopališč, zaradi 
praznika pred dnevom spomina na mrtve, kjer se pričakuje povečana količina odpadkov na 
pokopališču,. Ob pregledih je bilo ugotovljeno, da večjih nevšečnosti ni bilo, saj so se odpadki 
s pokopališč redno odvažali. Je pa še vedno prisotna delna problematika ločenega zbiranja in 
odvažanja ostankov sveč, saj se na vseh pokopališčih še ne upošteva dosledno ločevanje na 
izvoru.  

 
Na območju naselja Ceršak je bil opravljen pregled zaradi domnevnega izlivanja fekalnih voda 
nad zasebnim vodnim zajetjem. Ob pregledih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, tudi prijavitelj 
kasneje ni več podal prijave, da si se zadeva ponovila.  
 
V letu 2017 je bil na območju naselja Šentilj uveden postopek priključitve stanovanjskega 
objekta na novozgrajen del javne kanalizacije.  

 
Na ostalih področjih nadzora kot so: čistoča in urejenost javnih objektov in prostorov 
(pokopališča, šole, vrtci, sakralni objekti, športna igrišča), izvajanje zimske službe, oglaševanje, 
ni bilo zaznati nepravilnosti, oziroma ni bilo prejetih prijav. 

 
 
 
Medobčinski inšpektorat  je v občini Šentilj v letu 2017 opravil naslednje inšpekcijske preglede 
in postopkie: 
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VRSTA OPRAVILA 
 

REALIZACIJA 
2017 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  

PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI) 82 

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI  

ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI) 5 

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

OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP  

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU  

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU  

POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU 1 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 1 

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

SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI  

SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE  

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  

IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI  

IZDANE ODREDBE  

ODSTOPI ZADEV  

DOPISI,  ODGOVORI, MNENJA  

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI 89 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA 1 

ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA 1 

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU  

IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU  

USTAVITEV POSTOPKA 1 

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH   

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA  

IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN  

IZDAN PLAČILNI NALOG  

POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE   

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  

PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE  
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 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 2017 ponovno največ 
pozornosti namenili tistim kršitvam oz. tistim nepravilnim parkiranjem, ki so ovirala in ogrožala 
ostale udeležence v cestnem prometu. V nadzorih je bilo ugotovljeno, da 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. Tako smo v letu 2017 obravnavali 512 
primerov kršitev nepravilnega ustavljanja ali parkiranja na označenih avtobusnih postajališčih, 
od tega 507 v Mestni občini Maribor.  
 
Ob tem seveda ne gre zanemariti dejstva, da še vedno veliko voznikov vozila parkira na 
pločnikih, prehodih za pešce ter kolesarskih stezah, s čimer neposredno ovira in ogroža 
promet pešcev in kolesarjev. V letu 2017 smo obravnavali 3014 kršitev nepravilnega parkiranja 
na pločniku, 284 na prehodih za pešce in 52 na kolesarskih stezah. 
 
Veliko smo obravnavali tudi nepravilnih parkiranj na mestih, kjer je to izrecno prepovedano s 
postavljenimi prometnimi znaki. V letu 2017 smo takšnih kršitev zaznali in obravnavali 1567. 
 
Kar zadeva neoviran promet pa so redarji izvajali tudi vsakodnevne nadzore upravičenosti 
ustavljanja in parkiranja na mestih namenjeni ustavljanju in parkiranju vozil ob dostavi blaga. 
Pri tem so izvedli več poostrenih nadzorov s končno ugotovitvijo, da se razmere na tem 
področju urejajo in izboljšujejo, še vedno pa obstajajo posamezniki, ki brezbrižno ovirajo 
dejanski namen dostave. Veliko časa smo v letu 2017 namenili tudi uvajanju novosti v 
privilegiranju in vzpodbudi uporabe ekološko bolj prijaznih prevoznih sredstev in temu namenu 
izvedli več poostrenih nadzorov nad upravičenostjo parkiranja na parkirnih mestih rezerviranih 
za vozila na električni pogon in na pogon CNG.   
 
Da pa nismo izvajali le nadzora na področju mirujočega prometa potrjuje podatek, da smo v 
letu 2017 obravnavali tudi naslednje prekrške: 

2. Poročilo Medobčinskega 
redarstva Maribor 
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- primere nepravilnosti pri prevozih otrok, ker otroci v vozilih niso bili v otroških sedežih 

ali niso bili pripeti s sistemom za zadrževanje v primeru trka, 

- primere kršitev neuporabe varnostnega pasu,  

- primere kršitev prepovedi uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšuje voznikovo slušno 

ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanje vozila (mobilni telefoni in druge 

naprave),  

- primeri kršitev s strani voznikov, ki niso omogočili prednosti pešcem na prehodu za 

pešce,  

- primeri kršitev določil zakona, ki ureja svetlobne prometne znake (semafor) in njihovo 

upoštevanje. 

 

 Varstvo najranljivejših udeležencev cestnega prometa 

 
Največ časa so občinski redarji izvajali nadzor z namenom zaščite najranljivejših udeležencev 
v cestnem prometu, med katere zagotovo sodijo otroci, pešci in invalidi. Skoraj vsakodnevno 
so zato občinski redarji izvajal naloge na območju za pešce v Mestni občini Maribor, ob rednih 
nadzorih v občini Lenart pa tudi na območju tamkajšnjega območja za pešce. Tako smo v letu 
2017 obravnavali 345 kršitev v območjih za pešce. 
 
Prav tako so se vsakodnevno vršili nadzori nad upravičenostjo parkiranja na mestih 
namenjenih ali rezerviranih za parkiranje invalidom. Kršitve na teh mestih so še vedno številne, 
a se stanje v primerjavi z ugotovitvami iz preteklih let izboljšuje. O izboljšanju lahko govorimo 
predvsem na tistih označenih parkirnih mestih, ki so predana v javno dobro, slabša pa je 
situacija pred večjimi trgovskimi centri, kjer so parkirišča v zasebni lasti in po Zakonu o cestah 
štejejo za nekategorizirano cesto.  Samo na področju parkiranja na parkirnih mestih 
rezerviranih za invalidne osebe smo v letu 2017 obravnavali 748 kršitev. Obravnavali pa smo 
tudi 55 kršitev pravilne ali neupravičene rabe parkirne karte. 
 
Zagotovo najranljivejši udeleženci v prometu pa so otroci. Občinski redarji so v letu 2017 
sodelovali v številnih preventivnih akcijah namenjenih poučevanju otrok o pravilnem ravnanju v 
cestnem prometu.  V letu 2017 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. 
 

 Plačevanje parkirnine 

 
Pomemben delež smo opravili tudi na področju plačevanja parkirnin. Pri tem ne gre samo za 
vidik finančnega priliva občine temveč predvsem pomemben del in doprinos k ureditvi razmer v 
najožjem središču mesta na področju parkiranja. 
 
Tako smo samo do novembra 2017, ko je upravljanje in nadzor nad plačevanjem parkirnin 
prevzelo podjetje Marprom, izvedli 2757 prekrškovnih postopkov v zvezi z neplačevanjem 
parkirnine ter 51 prekrškovnih postopkov v zvezi z dovolilnicami za parkiranje v plačljivih 
conah. 
 
 



Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2017 

 
 

72 

 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.  
 
Potrebno je izpostaviti, da smo z izvajanjem takšnih preventivnih akcij, tudi v nočnem času, 
skupaj s policijo in podjetjem Snaga, v veliki meri preprečili nočno razgrajanje in pojav 
nedostojnega vedenja na območju mariborske tržnice na Vodnikovem trgu. 
 
V področje varstva javnega reda uvrščamo tudi nadzore, katerih cilj je zaščita javne 
infrastrukture kot so parkovne klopi, otroška igrala, itd. ter varstvo naravne in kulturne 
dediščine. V ta namen se izvajajo obhodi objektov namenjenih kulturi in predstavitvi zgodovine 
ter zgodovinskih dogodkov in dejstev. 
 

 Sodelovanje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in 

ostalih posvetovalnih telesih občin 

 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor tesno sodeluje s sveti, ustanovljenimi za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Občinski redarji se tako udeležujejo številnih 
preventivnih akcij, ki jih SPVCP načrtuje in izvede tekom leta. Med temi so najodmevnejše 
akcije Varno na pot - v šolo s kolesom, Bistro glavo varuje čelada, Red je vedno pas pripet, 
Varna šolska pot in številne druge. Redarji skupaj z ostalimi člani SPVCP poučujejo otroke, 
kako ravnati v cestnem prometu, jih opozarjajo na previdnost in nevarnosti, ki prežijo na cesti, 
ob vsem tem pa tudi predstavljajo občinsko redarstvo kot organ namenjen zagotavljanju čim 
višje stopnje varnosti cestnega prometa. Občinski redarji s tovrstnimi telesi sodelujejo tudi z 
namenom odpravljanja nevarnih točk za udeležence cestnega promet. 
 
Različni JU so tako člani: 
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 komisije za tehnična vprašanja pri SPVC Maribor 

 varnostnega sosveta občine Maribor 

 varnostnega sosveta občine Ruše 

 SPVCP občine Ruše 

 SPVCP občine Sveta Trojica 

 SPVCP občine Hoče-Slivnica 

 Sveta invalidov Maribor 

 

 Sodelovanje v komisiji za občinsko redarsko službo pri Skupnosti 

občin Slovenije 

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

 Sodelovanje pri pripravi zakonov in občinskih odlokov 

 
Sodelovanje pri pripravi ter podajanju mnenj k predlogom državnih predpisov se je izvajalo v 
okviru komisije pri Skupnosti občin Slovenije. Kar zadeva pripravo lokalnih predpisov občin, pa 
je Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor sodeloval tudi z občinami ustanoviteljicami. Pri 
tem so predstavniki organa sodelovali pri pripravi odlokov na področju varstva cest in ureditvi 
cestnega prometa, na področju plakatiranja, zagotavljanja varstva javnega reda in miru. 
 

 Postopki medobčinskega redarstva po Zakonu o prekrških (ZP-1) 

Medobčinsko redarstvo je v vseh občinah ustanoviteljicah MIRM obravnavalo v letu 2017 
13.191 prekrškov. V primerjavi z leti poprej, nekoliko manj, vendar tudi z bistveno manj 
aktivnimi redarji na terenu. Leto 2017 smo namreč zaključili z desetimi aktivnimi redarji na 
terenu. 

 
LETO 2015 LETO 2016 LETO 2017  

Št. ugotovljenih kršitev 24.025 15.835 13.191 

Št. redarjev (končna št. v letu) 18 14 10 
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Postopki po vloženih pravnih sredstvih 

 
Zakon o prekrških (ZP-1, Ur.l. RS, št. 7/03, s spremembami in dopolnitvami) določa dve pravni 
sredstvi v hitrem postopku, ki ga vodijo prekrškovni organi, med katere sodi Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo Maribor. Ti dve pravni sredstvi sta zahteva za sodno varstvo ter 
ugovor. Ugovor je pravno sredstvo, ki ga lahko kršitelj vloži po vročitvi posebnega plačilnega 
naloga. Posebni plačilni nalog se izreka v postopkih o prekrških s področja ustavljanja in 
parkiranja. 
 
O vloženem ugovoru odloča pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa s 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  
PO ZAKONU O PREKRŠKIH (ZP-1) 

število 

Ugovor na obvestilo o prekršku (nedovoljena vloga) 145 

Ugovor na plačilni nalog 126 

Zahteva za sodno varstvo 41 

Skupaj 312 
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Drugi postopki v prekrškovnem postopku. 

 
Vseh evidentirani pisnih postopkov, ki so vodeni preko aplikacije in računalništva, je bilo v letu 
2017 31.398. Od tega je bilo največ postopkov na terenu ter izdanih dokumentov s pomočjo 
avtomatiziranih postopkov in Elektronske pošte Slovenije (EPPS). Vi ostali postopki pa so 
zahtevali individualno obravnavo vseh zaposlenih na Medobčinskem redarstvu Maribor. 
 
V tabeli so prikazani le posamezni najpogostejši postopki, vseh posameznih postopkov je 
namreč več kot 150. 
 

Posamezni postopki število 

Obvestilo o prekršku na terenu 12.134 

Razni sklepi in uradni zaznamki (finančni del) 4.862 

Odredba za odvoz vozila na terenu 3.467 

Plačilni nalog preko sistema EPPS 2.919 

Prijava terjatev – osebni stečaj 906 

Opozorilo na terenu 779 

Izjava preko sistema EPPS 522 

Ostalo  5.809 

Skupaj  31.398 

 
V letu 2017 smo veliko časa in energije porabili tudi za postopke dolžnikov, ki so razglasili 

osebni stečaj. Kljub temu, da globe za prekrške ni mogoče v osebnem stečajnem postopku 

umestiti v odpise, pa moramo kot prekrškovni organ za prav vsako neplačano globo prijaviti 

terjatev pristojnemu sodišču. V letu 2017 smo uspeli vse neplačane obveznosti iz preteklih let, 

kot tudi vse sprotne obveznosti,  prijaviti kot terjatev sodišču. 

 
Prijava terjatev – osebni stečaj število 

Sodišče v Mariboru 856 

Ostala sodišča 50 

Skupaj  906 
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2.1 MESTNA OBČINA MARIBOR 
 

Opravljena dela in naloge Medobčinskega redarstva  

 

Postopki o prekrških v letu 2017 
 
V letu 2017 je Medobčinsko redarstvo v Mestni občini Maribor obravnavalo 12.756 
prekrškov, od tega na področju nepravilnega parkiranja 9.701. 2.757 prekrškov v zvezi s 
plačevanjem parkirnine, 234 primerov obravnave zapuščenih vozil, 3 prekrškov na področju 
varstva javnega reda in miru ter 29 prekrškov na drugih področjih. V 1.402 primerih so bila 
kršiteljem namesto glob izrečena opozorila po Zakonu o prekrških. 
 

 
število 

KRŠITVE – NAPAČNO PARKIRANJE 9.701 

PLAČEVANJE PARKIRNINE 2.757 

KRŠITVE JRM 3 

ZAPUŠČENO VOZILO 266 

OSTALO 29 

OPOZORILO 1.402 

 
Do dne 31.12.2017 je bilo v letu 2017 na račun Mestne občine Maribor skupno evidentiranih 
vplačil v skupnem znesku 396.604,26. Od tega so bila plačila na osnovi plačilnih nalogov v 
znesku 387.345,20 EUR,  na osnovi odločb o prekršku v znesku 6.428,33 EUR IN iz naslova 
odmerjenih sodnih taks v višini 2.830,73 EUR. 
 
Evidentirana plačila do 31.12.2017 količina vrednost 
Plačilni nalogi 11.722 387.345,20 
Odločbe o prekršku 105 6.428,33 
Sodne takse 72 2.830,73 
Skupaj  11.899 396.604,26 
 
V letu 2017 smo v Medobčinskem redarstvu vložili predloge za prisilno izterjavo v skupni 
vrednosti za 83.877,44 EUR. 
 
Evidentirani predlogi izterjav količina vrednost 
Predlogi izterjav - plačilni nalogi 1.268 78.545,20 
Predlogi izterjav - odločbe o prekršku 34 3.351,84 
Predlogi izterjav - sodne takse 40 1.980,84 
Skupaj  1.342 83.877,88 
 
 
Statistični podatki o postopkih o prekrških na območju MO Maribor na področju 
nepravilnega parkiranja 

 
Nadzor varnostni cestnega prometa je najpogostejša naloga občinskega redarstva, znotraj 
tega sklopa pa občinski redarji največ delovnega časa namenijo nadzoru mirujočega 
prometa, torej nepravilno parkiranje.  
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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.  
 

Najpogostejši prekrški število 

Nepravilno parkiranje na pločniku  2.999 

Parkirnina ni plačana 2.407 

Neupoštevanje prometnega znaka 1.502 

Parkirna mesta rezervirana za invalidne osebe 711 

Območje časovno omejenega brezplačnega parkiranja (modra cona) 566 

Nedovoljeno parkiranje na vozišču 447 

Avtobusna postajališča 413 

Intervencijske poti 367 

Območje za pešce 345 

Območje umirjenega prometa 304 

Prehod za pešce 284 

Parkiranje na zelenici 216 

Ostalo  2630 

 

 
 
Bistven segment dela občinskega redarstva pri zagotavljanju varnega in neoviranega 
prometa pomeni varstvo najranljivejših udeležencev v prometu, med katere uvrščamo otroke, 
pešce, kolesarje ter invalide. Zato smo svoje delo v letu 2017, glede na dejstvo, da se je 
nadzor nad plačevanjem parkirnin ob koncu leta prenesel na javno podjetje Marprom, okrepili 
naš nadzor nad temi kršitvami. Število ugotovljenih prekrškov zaradi oviranja in ogrožanja 
izpostavljene kategorije udeležencev cestnega prometa je zato, tudi v primerjavi s prejšnjim 
letom višje. Gre predvsem za prekrške nepravilnega parkiranja na pločnikih (2.999 kršitev), 
prehodih za pešce (284 kršitev), v območju za pešce (345 kršitev) ter območju umirjenega 
prometa (304 kršitev) in na kolesarskih stezah (75 kršitev). Tako smo, kljub dejstvu, da smo 
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leto 2017 zaključili z bistveno manjšim številom operativnih redarjev na terenu (10 občinskih 
redarjev) ugotovili bistveno več tovrstnih kršitev. 
 
Medobčinsko redarstvo Maribor je s svojimi občinskimi redarji poskušal z nadzori zagotoviti 
med drugim neoviran promet na pločnikih ter preprečiti neupravičeno zasedbo parkirnih mest 
namenjenih parkiranju vozil invalidom s pridobljeno parkirno karto. V letu 2017 je bilo v 
Mestni občini Maribor zaznanih 711 tovrstnih kršitev, zoper vse kršitelje pa je bil uveden 
postopek o prekršku. Za večino tako nepravilno parkiranih vozil je bila odrejena tudi 
odstranitev vozila (odvoz s kraja prekrška). Medobčinski inšpektorat in redarstvo je izvedlo 
tudi več nadzorov nad upravičenostjo parkiranja na mestih za invalide v sodelovanju s 
Policijo.  
 
Tradicionalno smo na dan mednarodni dan invalidov, 3. 12 .2017, izvedli poostren nadzor. V 
času poostrenega nadzora, ki je trajal med 8.00 in 14.00 uro, smo obravnavali 23 kršitev 
nepravilnega parkiranja, od tega zgolj 5 na mestih, rezerviranih za invalidne osebe. Med 3. 
12. 2017 in 17.12. 2017 smo tudi sodelovali v projektu »PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM! 
Ne na mesta rezervirana za invalide.« in tako dva tedna izvajali poostrene nadzore. 
 
Med delom občinski redarji ugotavljajo tudi posamezne primere zlorab parkirnih kart in tudi 
posamezne primere domnevno ponarejenih parkirnih kart. V takih primerih redarji ravnajo v 
skladu s pooblastili in v skladu z Zakonom o prekrških. V primeru suma ponarejanja parkirne 
karte občinski redarji obvestijo Policijo, ki prevzame vodenje nadaljnjega postopka. V letu 
2017 smo obravnavali 41 prekrškov iz področja zlorabe ali nepravilne uporabe parkirne karte. 
 
Bistveno smo v Medobčinskem redarstvu tudi poostrili oziroma povečali število odrejenih 
odvozov nepravilno parkiranih vozil. Posledica temu je bila resna »grožnja« tistim 
neodgovornim voznikom, ki so kljub zagroženi globi, svoja vozila parkirali napačno, zavedajoč 
se preteči globi, ki so jo tudi redno poravnali. Šele, ko so se morali soočiti s posledicami 
odvoza, so mnogi prenehali s ponavljajočimi kršitvami. V letu 2017 so redarji medobčinskega 
redarstva tako odredili 3.467 odvozov nepravilno parkiranih vozil. 
 
 
Zapuščena vozila 

 
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so nadzore nad 
zapuščenimi vozili pričeli v Mestni občini Maribor izvajati v letu 2009. Tovrstno delo 
občinskemu redarju vzame veliko časa. Ob prijavi ali izsleditvi zapuščenega vozila je 
občinski redar dolžan na njem pustiti pisno odredbo lastniku, da ga umakne v roku treh dni. 
Po preteku tega časa mora izvesti ponovno kontrolo ter ugotoviti ali je lastnik odredbo 
upošteval. V primeru, da je vozilo še vedno na kraju, mora s pisno odredbo odrediti 
vzdrževalcu cest, da vozilo odstrani na stroške lastnika. S tem postopek še daleč ni končan, 
saj je lastnika potrebno najprej ugotoviti, da se mu lahko izreče globa in s sklepom naloži 
plačilo stroškov odstranitve. Tukaj so pogosti zapleti, saj je vozilo od zadnjega 
evidentiranega do zadnjega dejanskega lastnika večkrat prodano brez vpisa v evidence 
motornih vozil. 
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Območje za pešce 

Občinski redarji so izvajali naloge za zagotavljanja varnosti cestnega prometa v območju za 
pešce in območju umirjenega prometa. Gre za naloge, s katerimi se poskuša zagotavljati 
varnost pešcev kot najranljivejše skupine udeležencev v prometu. Ob rednih nadzorih teh 
območij smo redno izvajali tudi poostrene nadzore, ki so bili organizirani naključno in so 
trajali ves teden ter se periodično ponavljali. Takšni poostreni nadzori se opravljajo praviloma 
peš. 

Občinski redarji so v območju za pešce zaznali 345 prekrškov. V območju umirjenega 
prometa so zaznali in obravnavali 304 prekrške. 
 
 
Varstvo javnega reda in miru 

 
Občinski redarji na področju varstva javnega reda in miru izvajajo predvsem opazovalne 
obhode po mestnem središču, mestnih parkih, v okolici šol in vrtcev in na pokopališčih. Cilj je s 
svojo navzočnostjo preprečiti dejanja, ki pomenijo vandalizem ali ugotoviti morebitna vsiljiva 
beračenja. V to področje dela vključujemo tudi nadzore nad pravilnostjo ravnanja občanov pri 
vodenju psov. 
 
Vseh izrečenih ukrepov na področju javnega reda je bilo zgolj 3. To pa ne pomeni, da s svojim 
delovanjem nismo bili uspešni. Ravno nasprotno. Po končanih poletnih počitnicah se je, kot 
vsako leto, pojavila težava z zbiranjem večjega števila oseb v nočnem času na območju 
Mariborske tržnice na Vodnikovem trgu. S skupnim pristopom upravitelja, Snage Maribor, 
Policijske uprave Maribor, različnih služb zasebnega varovanja ter seveda Medobčinskega 
redarstva Maribor smo uspeli ta deviantna ravnanja preprečiti. Z ustreznim načrtovanjem 
našega dela tudi ponoči in tako s preventivnimi nočnimi obhodi, smo dosegli, da se osebe v 
nočnem času več niso zadrževale na območju tržnice. 
 
Posebno pozornost smo namenili tudi večjim športnim in drugim dogodkom, ki so v samo ožje 
jedro mesta Maribor v kratkem času na majhen prostor privabili veliko število obiskovalcem in s 
tem tudi avtomobilov. Tako smo vzorno sodelovali s Policijsko upravo Maribor in ob vsaki 
nogometni tekmi v Ljudskem vrtu izvedli koordiniran in skupen nadzor s policisti. Preprečiti in 
tudi sankcionirati nam ni uspelo vseh kršiteljev, smo pa večje kršitve in nevarnosti preprečili in 
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tudi sankcionirali. Od 19.7.2017 pa do 6.12.2017 smo izvedli 8 poostrenih nadzorov v okolici 
stadiona Ljudski vrt v času nogometnih tekem. Ob tem smo izvedli 271 prekrškovnih 
postopkov. 
 
Medobčinsko redarstvo je ob svojem rednem delu v letu 2017 izvajalo še naslednje aktivnosti 
skupaj z drugimi organi in institucijami. 

 
- Občinski redarji so aktivno sodelovali pri izvedbi preventivnih aktivnosti in akcij Sveta za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor in sicer so sodelovali v različnih 
akcijah in aktivnostih, 

- Občinski redarji so sodelovali pri izvedbi vse slovenske vzgojno - preventivne akcije 
»Pasavček«, pri čemer so opozarjali na pripetost otrok in uporabo otroških varnostnih 
sedežev. Aktivnosti so bile izvedene v okolici šol, 

- Občinski redarji so sodelovali pri izvedbi občinskega tekmovanja »Kaj veš o prometu«, 
- V mesecu februarju in oktobru so občinski redarji aktivno sodelovali v vse slovenski akciji 

»Bodi preVIDEN« in pri tem pešce opozarjali na pomen uporabe odsevnih teles med 
udeležbo v cestnem prometu, 

- Ob organiziranih informativnih dneh na srednjih šolah in fakultetah, so občinski redarji 
skrbeli za varen in neoviran cestni promet, 

- Občinski redarji so zagotavljali varen in neoviran cestni promet ob protokolarni prireditvi 
»Rez Stare trte in Trgatev Stare trte« na Lentu, 

- Občinski redarji so aktivno sodelovali v vzgojno preventivni akciji »Otroška varnostna 
olimpijada«, ki jo je organizirala Policijska uprava Maribor, 

- Ob proslavi v spomin na Pekrske dogodke so občinski redarji skrbeli za varen in neoviran 
promet, 

- Občinski redarji so z nekaterimi Osnovnimi šolami na območju MO Maribor (OŠ F. 
Prešerna, OŠ Bojana Ilicha, OŠ F. R. Staneta, OŠ Tabor I, OŠ A. Besednjaka, …) 
sodelovali pri izvedbi kolesarskih izpitov, 

- V času izvajanja prireditev ob Festivalu Lent 2017, so občinski redarji skrbeli predvsem 
za varstvo javnega reda in miru (preprečevanje vandalizma,…) in varen in neoviran 
cestni promet, 

- Ob začetku šolskega leta 2017/18, so občinski redarji aktivno sodelovali v vseslovenski 
preventivni akciji »Varna šolska pot«. Pri tem so s svojo navzočnostjo v neposredni bližini 
osnovnih šol skrbeli predvsem za umirjanje hitrosti in s tem za višjo stopnjo varnosti 
cestnega prometa, 

- V okviru »Evropskega tedna mobilnosti« so občinski redarji aktivno sodelovali pri izvedbi 
vzgojno preventivne akcije »Drugače na pot, v šolo s kolesom«.  

- V sodelovanju z vodstvom Pogrebnega podjetja Maribor so redarji izvajali dnevne in 
večerne nadzore na obeh pokopališčih (Dobrava in Pobrežje).  

- Na Dan reformacije in Dan spomina na mrtve so občinski redarji aktivno izvajali naloge 
za zagotavljanje varnega, predvsem pa neoviranega cestnega prometa, s poudarkom na 
zagotavljanju neoviranega cestnega prometa avtobusov, 

- Poleg tega so ob raznih dobrodelnih prireditvah ali svečanostih, ki so se odvijale na 
različnih lokacijah (SNG, Unionska dvorana« skrbeli za zagotavljanje spoštovanja 
prometne signalizacije, s katero so bila rezervirana parkirna mesta, 

- Prav tako pa so občinski redarji skrbeli za zagotovitev prostih mest in varno vključevanje 
v cestni promet ob priložnostih, ko so Maribor obiskali vidnejši predstavniki slovenske 
politike.  
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2.2 OBČINA BENEDIKT 

Opravljena dela in naloge Medobčinskega redarstva  

 
Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki 

 
V letu 2017 smo na območju občine Benedikt opravili 42 krat nadzor na območju občine. Ob 
tem smo opravili tudi 7 skupnih nadzorov s policisti Policijske postaje Lenart, ki so pristojni na 
tem območju. 
 

OPRAVILA število 

Nadzori (redni, izredni) 42 

Nadzori koordinirani s policisti 7 

Evidentirani prekrški – glede na vrsto  

VOZILO  

ZAPUŠČENO VOZILO  

OPOZORILO  

KRŠITELJ  

Evidentirani postopki  

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)   

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2)  

Izjava po sistemu EPPS  

Obvestilo o prekršku (na terenu)  

Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu)  

Opozorilo (na terenu)  

Plačilni nalog (na terenu)  

Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del)  

Plačilni nalog  

Plačilni nalog – zapuščeno vozilo  

Izjava o dejstvih in okoliščinah  

Vloga na obvestilo o prekršku  

Sklep o zavrženju vloge na OOP  

Ugovor na plačilni nalog  

Odločba o prekršku  

MRVL uradni zaznamek  

Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1  

Dopis kršitelju  

Skupno: 49 

 
 
Naloge s področja varnosti cestnega prometa 

 
V letu 2017 so občinski redarji v občini Benedikt z delovnega področja medobčinskega 
redarstva izvajali preventivne aktivnosti, pri čemer niso izvajali represivnih ukrepov.  
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Občinski redarji so v neposredni bližini šole oz. vrtca izvajali tudi nadzor nad ugotavljanjem 
pravilnosti prevozov otrok. Pri tem kršitev niso ugotovili. 
 
 
Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu 

 
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Maribor v občini Benedikt izvajali naloge prometne preventive, predvsem v smislu 
zaščite najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so tako v okviru 
Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovno šolo skušali umiriti hitrost 
vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč. 
 
Praviloma enkrat mesečno so občinski redarji izvajali skupno akcijo koordinirano s policisti 
Policijske postaje Lenart. V skupnih akcijah se je delovalo na območju delovanja Policijske 
postaje Lenart in Medobčinskega redarstva Maribor, kar pomeni tudi na območju občine 
Benedikt. 
 
 
Varstvo javnega reda in miru  

 
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih pristojnosti 
izvajali nadzore, z namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se izvajali 
predvsem v popoldanskem in večernem času, v okolici osnovne šole ter okolice pokopališča. 
Nadzori so se izvajali tudi na igrišču, pri izviru slatine ter v okolici sakralnih objektov ter 
objektov z značilnostjo spomenika naravne in kulturne dediščine. Pri nadzoru kršitev niso 
zaznali, ni pa mogoče oceniti, koliko nezakonitih ravnanj so s svojo navzočnostjo preprečili. 
  



Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2017 

 
 

83 

2.3 OBČINA CERKVENJAK 

Opravljena dela in naloge Medobčinskega redarstva 

Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki 

 
V letu 2017 smo na območju občine Cerkvenjak opravili 42 krat nadzor na območju občine. Ob 
tem smo opravili tudi 7 skupnih nadzorov s policisti Policijske postaje Lenart, ki so pristojni na 
tem območju. 
 

OPRAVILA število 

Nadzori (redni, izredni) 42 

Nadzori koordinirani s policisti 7 

Evidentirani prekrški – glede na vrsto 0 

VOZILO 1 

ZAPUŠČENO VOZILO 0 

OPOZORILO 2 

KRŠITELJ 0 

Evidentirani postopki 0 

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)  0 

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2) 0 

Izjava po sistemu EPPS 0 

Obvestilo o prekršku (na terenu) 1 

Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu) 0 

Opozorilo (na terenu) 1 

Plačilni nalog (na terenu) 0 

Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del) 0 

Plačilni nalog 0 

Plačilni nalog – zapuščeno vozilo 0 

Izjava o dejstvih in okoliščinah 0 

Vloga na obvestilo o prekršku 0 

Sklep o zavrženju vloge na OOP 0 

Ugovor na plačilni nalog 0 

Odločba o prekršku 0 

MRVL uradni zaznamek 0 

Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1 0 

Dopis kršitelju 0 

Skupno: 54 

 
 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil in kršitvami cestno prometnih predpisov 

 
V letu 2017 so občinski redarji v občini Cerkvenjak s področja ustavljanja in parkiranja vozil 
obravnavali 3 prekrške. Pri tem so enemu kršiteljem izrekli globo, dva pa opozorili. Vsi trije 
prekrški so bili obravnavani na avtobusnem postajališču na naslovu Cerkvenjak 13b. 
 
Iz naslova glob je bilo v letu 2017 na račun občine Cerkvenjak prejetih 80,00 €. 
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Varstvo javnega reda in miru v občini Cerkvenjak 

 
Občinski redarji Medobčinskega redarstva so v okviru svojih pristojnosti izvajali nadzore, z 
namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se izvajali predvsem v 
popoldanskem in večernem času, v okolici osnovne šole in vrtcev, igrišča v Cerkvenjaku in 
športnega parka v Kadrencih, kakor tudi v okolici Gasilskega doma in bencinskega servisa ter 
okolici Arheološkega parka. Pri nadzoru kršitev niso zaznali, ni pa mogoče oceniti, koliko 
nezakonitih ravnanj so s svojo navzočnostjo preprečili. 
 
 
Preventive aktivnosti na področju prometa 

 
Občinski redarji so tudi sodelovali v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
 
Prav tako so občinski redarji sodelovali v vseslovenski akciji Varna šolska pot in sicer so s 
prisotnostjo pred osnovno šolo skušali umiriti hitrost vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč 
pri prečkanju vozišča cest ipd. 
 
Enkrat mesečno so občinski redarji izvajali skupno akcijo koordinirano s policisti Policijske 
postaje Lenart. V skupnih akcijah se je delovalo na območju delovanja Policijske postaje 
Lenart in Medobčinskega redarstva Maribor, kar pomeni tudi na območju občine Cerkvenjak. 
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2.4 OBČINA DUPLEK 

Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva 

Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki 

 
V letu 2017 smo na območju občine Duplek opravili 76 krat nadzor na območju občine.  
 

OPRAVILA število 

Nadzori (redni, izredni) 76 

Nadzori koordinirani s policisti 0 

Evidentirani prekrški – glede na vrsto 0 

VOZILO 4 

ZAPUŠČENO VOZILO 6 

OPOZORILO 0 

KRŠITELJ 0 

Evidentirani postopki 0 

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)  1 

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2) 0 

Izjava po sistemu EPPS 0 

Obvestilo o prekršku (na terenu) 4 

Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu) 0 

Opozorilo (na terenu) 0 

Plačilni nalog (na terenu) 0 

Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del) 6 

Plačilni nalog 0 

Plačilni nalog – zapuščeno vozilo 0 

Izjava o dejstvih in okoliščinah 0 

Vloga na obvestilo o prekršku 0 

Sklep o zavrženju vloge na OOP 0 

Ugovor na plačilni nalog 0 

Odločba o prekršku 0 

MRVL uradni zaznamek 0 

Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1 0 

Dopis kršitelju 0 

Skupno: 97 

 
 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem cestno prometnih 
predpisov 

 
V letu 2017 so občinski redarji v občini Duplek s področja upoštevanja pravil cestnega prometa 
obravnavali 10 prekrškov. Pri tem so 4 kršiteljem izrekli globe, v šestih primerih pa so bilo 
obravnavana zapuščena vozila. V vseh primerih zapuščenih vozil so lastniki v določenem roku 
v odredbi sami poskrbeli za odstranitev zapuščenega vozila z javne površine. 
 
V letu 2017 je bilo na račun občine Duplek iz naslova glob plačanih 360,00 €. 
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V vseh primerih prekrškov s področja mirujočega prometa, ki so jih v letu 2017 zaznali občinski 
redarji, gre za prekrške neupravičenega parkiranja na prostoru za invalide. 
 
Posebno pozornost smo namenili tudi parkiranju na območju gramozne jame ob odprtju parka 
Dooplek, saj so nas številni na to opozorili. Ker gre v večini za slabo urejena ali pa celo 
neurejena parkirišča in dovoze, nismo mogli ugotoviti in izločiti posamezne kršitve. Stvar se je 
kasneje s fizičnimi preprekami za dostop z vozili tudi uredila. 
 
 
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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2.5 OBČINA HOČE-SLIVNICA 

Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva 

Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki 

 
V letu 2017 smo na območju občine Hoče-Slivnica opravili 64 krat nadzor na območju občine. 
Ob tem smo opravili tudi 2 skupna nadzora s policisti Policijske postaje Rače, ki so pristojni na 
tem območju. 
 

OPRAVILA število 

Nadzori (redni, izredni) 64 

Nadzori koordinirani s policisti 2 

Evidentirani prekrški – glede na vrsto 0 

VOZILO 34 

ZAPUŠČENO VOZILO 12 

OPOZORILO 4 

KRŠITELJ 0 

Evidentirani postopki 0 

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)  5 

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2) 0 

Izjava po sistemu EPPS 0 

Obvestilo o prekršku (na terenu) 34 

Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu) 0 

Opozorilo (na terenu) 3 

Plačilni nalog (na terenu) 12 

Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del) 1 

Plačilni nalog 1 

Plačilni nalog – zapuščeno vozilo 0 

Izjava o dejstvih in okoliščinah 2 

Vloga na obvestilo o prekršku 1 

Sklep o zavrženju vloge na OOP 0 

Ugovor na plačilni nalog 0 

Odločba o prekršku 0 

MRVL uradni zaznamek 1 

Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1 1 

Dopis kršitelju 0 

Skupno: 177 

 
 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih 
pravil 

 
V letu 2017 so občinski redarji v občini Hoče-Slivnica s področja kršitev Zakona o pravilih 
cestnega prometa obravnavali 50 prekrškov. Ob tem so kršiteljem izrekli 4 opozorila. 
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V letu 2017 so obravnavali 12 primerov zapuščenih vozil. Od tega so zapuščena vozila v 11 
primerih lastniki sami pravočasno umaknili z javnih površin. 
 
Iz naslova glob je bilo v letu 2017 na račun občine Hoče-Slivnica plačanih 1.250,00 €. 
 
Najpogostejši prekrški s področja mirujočega prometa, ki so jih v letu 2017 zaznali občinski 
redarji, so prekrški zaradi prekoračitve časovno omejenega parkiranja. Sledijo parkirna mesta 
rezervirana za invalidne osebe, nedovoljeno parkiranje na pločniku, ter neupoštevanje 
prometne signalizacije 
 

Najpogostejši prekrški število 

Območje časovno omejenega brezplačnega parkiranja (modra cona) 19 

Zapuščeno vozilo 12 

Parkirna mesta rezervirana za invalidne osebe 7 

Nepravilno parkiranje na pločniku  6 

Neupoštevanje prometnega znaka 6 

 

 
 
Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu 

 
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Maribor v občini Hoče – Slivnica izvajali naloge prometne preventive, predvsem v 
smislu zaščite najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so tako v okviru 
Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovnimi šolami skušali umiriti 
hitrost vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč pri prečkanju vozišča cest ipd. 
 
Izvedli smo tudi nekaj nadzorov na tako imenovani »traktorski poti« skupaj s policisti. Izvedli 
smo tudi nadzore na cesti v Bohovi, kjer so se stanovalci pritoževali nad neupravičeno vožnjo 
tovornih vozil. Kršitev v času našega nadzora nismo zaznali. 
 
 
Varstvo javnega reda in miru v občini Hoče – Slivnica 
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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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2.6 OBČINA KUNGOTA 
 

Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva 

 
Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki 
 
V letu 2017 smo na območju občine Kungota opravili 42 krat nadzor na območju občine.  
 

OPRAVILA število 

Nadzori (redni, izredni) 42 

Nadzori koordinirani s policisti 0 

Evidentirani prekrški – glede na vrsto 0 

VOZILO 1 

ZAPUŠČENO VOZILO 0 

OPOZORILO 1 

KRŠITELJ 0 

Evidentirani postopki 0 

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)  1 

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2) 0 

Izjava po sistemu EPPS 0 

Obvestilo o prekršku (na terenu) 2 

Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu) 0 

Opozorilo (na terenu) 1 

Plačilni nalog (na terenu) 0 

Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del) 0 

Plačilni nalog 0 

Plačilni nalog – zapuščeno vozilo 0 

Izjava o dejstvih in okoliščinah 0 

Vloga na obvestilo o prekršku 0 

Sklep o zavrženju vloge na OOP 0 

Ugovor na plačilni nalog 0 

Odločba o prekršku 0 

MRVL uradni zaznamek 0 

Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1 0 

Dopis kršitelju 0 

Skupno: 48 

 
 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih 
pravil 

 
V letu 2017 so občinski redarji v občini Kungota s področja ustavljanja in parkiranja vozil 
obravnavali 2 primera nepravilnega parkiranja. 
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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. 
 
 
Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu 

 
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega redarstva v 
občini Kungota izvajali naloge prometne preventive, predvsem v smislu zaščite najmlajših 
udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so tako v okviru Vseslovenske akcije 
»Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovnimi šolami skušali umiriti hitrost vožnje in po 
potrebi otrokom nuditi pomoč. 
 
 
Varstvo javnega reda in miru v občini Kungota 

 
Občinski redarji Medobčinskega redarstva so v okviru svojih pristojnosti izvajali nadzore, z 
namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se izvajali predvsem ob petkih v 
popoldanskem in večernem času, v okolici osnovnih šol, predvsem v okolici OŠ v Spodnji 
Kungoti. Nadzori so se izvajali tudi na igriščih ter rekreacijskih površinah, kakor tudi v okolici 
sakralnih objektov ter objektov z značilnostjo spomenika naravne in kulturne dediščine. 
Nadzore smo izvajali skoraj vedno v popoldanskem in večernem času. Od 12. 6. 2017 in do 
17. 6. 2017 smo vsakodnevno opravili nadzore tudi v nočnem času, med 23. in 06. uro zjutraj. 
Pri nadzoru kršitev niso zaznali, ni pa mogoče oceniti, koliko nezakonitih ravnanj so s svojo 
navzočnostjo preprečili. 
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2.7 OBČINA LENART 

Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva 

Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki 

 
V letu 2017 smo na območju občine Lenart opravili 153 krat nadzor na območju občine. Ob 
tem smo opravili tudi 7 skupnih nadzorov s policisti Policijske postaje Lenart, ki so pristojni na 
tem območju. 
 

OPRAVILA število 

Nadzori (redni, izredni) 153 

Nadzori koordinirani s policisti 7 

Evidentirani prekrški – glede na vrsto 0 

VOZILO 291 

ZAPUŠČENO VOZILO 5 

OPOZORILO 45 

KRŠITELJ 1 

Evidentirani postopki 0 

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)  25 

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2) 0 

Izjava po sistemu EPPS 0 

Obvestilo o prekršku (na terenu) 329 

Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu) 0 

Opozorilo (na terenu) 29 

Plačilni nalog (na terenu) 1 

Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del) 1 

Plačilni nalog 0 

Plačilni nalog – zapuščeno vozilo 5 

Izjava o dejstvih in okoliščinah 0 

Vloga na obvestilo o prekršku 1 

Sklep o zavrženju vloge na OOP 1 

Ugovor na plačilni nalog 2 

Odločba o prekršku 2 

MRVL uradni zaznamek 2 

Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1 1 

Dopis kršitelju 0 

Skupaj 901 

 
 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih 
pravil 

 
V letu 2017 so občinski redarji na območju Občine Lenart obravnavali 342 kršitev zoper 
varnost cestnega prometa, za katere so izrekli globe. Opozorilo kršiteljem so občinski redarji 
izrekli v 45 primerih. 
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Prav tako so občinski redarji v 5 primerih obravnavali zapuščeno vozilo. 
 
V primerih s področja ustavljanja in parkiranja vozil so bili najpogosteje ugotovljeni naslednji 
prekrški: območje časovno omejenega brezplačnega parkiranja (modra cona) – 282, parkirna 
mesta rezervirana za invalidne osebe – 14, neupoštevanje prometnega znaka – 12. 

 

Najpogostejši prekrški število 

Območje časovno omejenega brezplačnega parkiranja (modra cona) 282 

Parkirna mesta rezervirana za invalidne osebe 14 

Neupoštevanje prometnega znaka 12 

Ostalo  34 

Skupaj  342 

 

 
 
Iz naslova glob je bilo v letu 2017 na račun Občine Lenart plačanih 6.240,01 €. Podali smo tudi 
13 predlogov za prisilno izterjavo glob v vrednosti 760,00 EUR. 
 
 
Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu 

 
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Maribor v občini Lenart izvajali naloge prometne preventive, predvsem v smislu 
zaščite najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so tako v okviru 
Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovnimi šolami skušali umiriti 
hitrost vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč. 
 
Prav tako so predstavniki medobčinskega redarstva sodelovali pri delu Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu. Občinski redarji pa so bili prisotni tudi ob prireditvah, ki potekajo v 
občini Lenart (25. 2. 2017, 24. 9. 2017, 5. 11. 2017). 
 
Enkrat mesečno so občinski redarji izvedli skupno koordinirano akcijo s policisti Policijske 
postaje Lenart. 
 
 
Varstvo javnega reda in miru v občini Lenart 
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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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2.8 OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva 

Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki 

 
V letu 2017 smo na območju občine Lovrenca na Pohorju opravili 26 krat nadzor na območju 
občine. Ob tem smo opravili tudi 2 skupna nadzora s policisti Policijske postaje Ruše, ki so 
pristojni na tem območju. 
 

OPRAVILA število 

Nadzori (redni, izredni) 26 

Nadzori koordinirani s policisti 2 

Evidentirani prekrški – glede na vrsto 0 

VOZILO 1 

ZAPUŠČENO VOZILO 2 

OPOZORILO 0 

KRŠITELJ 0 

Evidentirani postopki 0 

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)  0 

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2) 0 

Izjava po sistemu EPPS 0 

Obvestilo o prekršku (na terenu) 1 

Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu) 1 

Opozorilo (na terenu) 0 

Plačilni nalog (na terenu) 0 

Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del) 0 

Plačilni nalog 0 

Plačilni nalog – zapuščeno vozilo 0 

Izjava o dejstvih in okoliščinah 0 

Vloga na obvestilo o prekršku 0 

Sklep o zavrženju vloge na OOP 0 

Ugovor na plačilni nalog 0 

Odločba o prekršku 0 

MRVL uradni zaznamek 1 

Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1 0 

Dopis kršitelju 0 

Skupno: 34 

 
 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih 
pravil 

 
V letu 2017 so občinski redarji v občini Lovrenc na Pohorju s področja varnosti cestnega 
prometa obravnavali dve kršitvi. V enem primeru so izrekli globo kršitelju, ki je neupravičeno 
parkiral svoje vozila na parkirnem mestu rezerviranem za taksi vozila. V dveh primerih pa je šlo 
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za primer zapuščenega vozila, lastniki pa so, na osnovi naše odredbe, vozila pravočasno 
umaknili z javne površine. 
 
 
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.  
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2.9 OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 

Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva 

Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki 

 
V letu 2017 smo na območju občine Miklavž na Dravskem polju opravili 74 krat nadzor na 
območju občine.  
 

OPRAVILA število 

Nadzori (redni, izredni) 74 

Nadzori koordinirani s policisti 0 

Evidentirani prekrški – glede na vrsto 0 

VOZILO 6 

ZAPUŠČENO VOZILO 0 

OPOZORILO 3 

KRŠITELJ 0 

Evidentirani postopki 0 

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)  0 

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2) 0 

Izjava po sistemu EPPS 1 

Obvestilo o prekršku (na terenu) 8 

Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu) 0 

Opozorilo (na terenu) 1 

Plačilni nalog (na terenu) 0 

Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del) 0 

Plačilni nalog 0 

Plačilni nalog – zapuščeno vozilo 0 

Izjava o dejstvih in okoliščinah 0 

Vloga na obvestilo o prekršku 0 

Sklep o zavrženju vloge na OOP 0 

Ugovor na plačilni nalog 0 

Odločba o prekršku 0 

MRVL uradni zaznamek 0 

Uradni zaznamek – 51. Člen ZP-1 0 

Dopis kršitelju 0 

Skupno: 93 

 
 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih 
pravil 

 
V letu 2017 so občinski redarji v občini Miklavž na Dravskem polju s področja varnosti 

cestnega prometa obravnavali 9 prekrškov. Šestim kršiteljem so izrekli globe, trem pa 

opozorila.  
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VZROK PREKRŠKA / ŠTEVILO PREKRŠKOV V LETU število 

Neupoštevanje prometnega znaka (Ulica Marjana Nemca) 4 

Parkirna mesta rezervirana za invalidne osebe 3 

Parkiranje na pločniku 2 

Skupaj  9 

 

Iz naslova izrečenih glob je bilo v letu 2017 na račun občine Miklavž na Dravskem polju 

plačanih 160,00 EUR iz naslova sodnih taks pa 30,00 EUR. 

 
 
Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu 

 
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva Maribor v občini Miklavž na Dravskem polju izvajali naloge prometne preventive, 

predvsem v smislu zaščite najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so 

tako v okviru Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovno šolo 

skušali umiriti hitrost vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč pri prečkanju vozišča cest 

ipd.  

 

Predstavnik Medobčinskega redarstva Maribor je tradicionalno sodeloval tudi pri izvedbi 

predavanja za starejše občane, ki ga je organiziral svet za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu. Redno sodelujemo tudi s Svetom za preventivo Miklavž na Dravskem polju.  

 
 
Varstvo javnega reda in miru v občini Miklavž na Dravskem polju 

 
Občinski redarji Medobčinskega redarstva so v okviru svojih pristojnosti izvajali nadzore, z 

namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se izvajali predvsem v 

popoldanskem in večernem času, v okolici osnovnih šol in vrtcev. Pri nadzoru kršitev niso 

zaznali. 
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2.10 OBČINA PESNICA 
 

Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva 

Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki 

 
V letu 2017 smo na območju občine Pesnica opravili 27 krat nadzor na območju občine.  
 

OPRAVILA število 

Nadzori (redni, izredni) 27 

Nadzori koordinirani s policisti  

Evidentirani prekrški – glede na vrsto  

VOZILO 2 

ZAPUŠČENO VOZILO 3 

OPOZORILO 2 

KRŠITELJ  

Evidentirani postopki  

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)   

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2)  

Izjava po sistemu EPPS  

Obvestilo o prekršku (na terenu) 2 

Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu) 3 

Opozorilo (na terenu)  

Plačilni nalog (na terenu)  

Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del)  

Plačilni nalog  

Plačilni nalog – zapuščeno vozilo  

Izjava o dejstvih in okoliščinah  

Vloga na obvestilo o prekršku  

Sklep o zavrženju vloge na OOP  

Ugovor na plačilni nalog  

Odločba o prekršku  

MRVL uradni zaznamek  

Uradni zaznamek – 51. Člen ZP-1  

Dopis kršitelju  

Skupno: 39 

 
 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih 
pravil 

 
V letu 2017 so občinski redarji v občini Pesnica s področja varnosti cestnega prometa 

obravnavali 7 kršitev. V dveh primerih so kršitelju izrekli globo, v dveh primerih pa opozorilo. 

V treh primerih je šlo za postopek zoper zapuščeno vozilo. 
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Iz naslova sodne takse je bilo v letu 2017 na račun občine Pesnica plačanih 60,00 EUR, iz 

naslova plačila glob pa 160,00 EUR 

 

 
Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu 

 
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva Maribor v občini 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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2.11 OBČINA RAČE – FRAM 

Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva 

Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki 

 
V letu 2017 smo na območju občine Rače - Fram opravili 66 krat nadzor na območju občine. 
Ob tem smo opravili tudi 2 skupna nadzora s policisti Policijske postaje Rače, ki so pristojni na 
tem območju. 
 

OPRAVILA število 

Nadzori (redni, izredni) 66 

Nadzori koordinirani s policisti 2 

Evidentirani prekrški – glede na vrsto  

VOZILO  

ZAPUŠČENO VOZILO 1 

OPOZORILO 1 

KRŠITELJ  

Evidentirani postopki  

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)   

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2)  

Izjava po sistemu EPPS  

Obvestilo o prekršku (na terenu) 1 

Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu) 1 

Opozorilo (na terenu)  

Plačilni nalog (na terenu)  

Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del) 1 

Plačilni nalog  

Plačilni nalog – zapuščeno vozilo 1 

Izjava o dejstvih in okoliščinah 1 

Vloga na obvestilo o prekršku  

Sklep o zavrženju vloge na OOP  

Ugovor na plačilni nalog  

Odločba o prekršku  

MRVL uradni zaznamek  

Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1  

Dopis kršitelju  

Skupno: 75 

 
 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih 
pravil 

 
V letu 2017 so občinski redarji v občini Rače - Fram s področja varnosti cestnega prometa 
obravnavali 2 kršitvi. V enem primeru so kršitelju izrekli opozorilo. V drugem primeru pa je šlo 
za primer zapuščenega vozila, kršitelju je bila izrečena globa. 
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Občinski redarji so med rednim delom izvajali tudi nadzore v bližini osnovnih šol in pri tem 
nadzirali tudi uporabo otroških sedežev oz. posebnih zadrževalnih sistemov za otroke, ki se 
prevažajo v vozilih. Pri tem kršitev niso zaznali. 
 
Skupaj evidentiranih plačil v letu 2017 je bilo v višini 50 EUR, 20 EUR iz naslova plačilnih 
nalogov in 30 EUR iz naslova sodnih taks. 
 
V letu 2017 smo podali tudi dva predloga za izterjavo plačilnih nalogov v višini 160 EUR. 
 
 
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. 
 
Dva krat v letu 2017 smo izvedli tudi skupne nadzore s policisti policijske postaje Rače. 
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2.12 OBČINA RUŠE 

Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva 

Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki 

 
V letu 2017 smo na območju občine Ruše opravili 36 krat nadzor na območju občine. Ob tem 
smo opravili tudi 2 skupna nadzora s policisti Policijske postaje Ruše, ki so pristojni na tem 
območju. 
 

OPRAVILA število 

Nadzori (redni, izredni) 36 

Nadzori koordinirani s policisti 2 

Evidentirani prekrški – glede na vrsto  

VOZILO 1 

ZAPUŠČENO VOZILO 2 

OPOZORILO  

KRŠITELJ  

Evidentirani postopki  

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)  1 

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2)  

Izjava po sistemu EPPS  

Obvestilo o prekršku (na terenu) 1 

Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu) 2 

Opozorilo (na terenu)  

Plačilni nalog (na terenu)  

Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del)  

Plačilni nalog  

Plačilni nalog – zapuščeno vozilo  

Izjava o dejstvih in okoliščinah  

Vloga na obvestilo o prekršku  

Sklep o zavrženju vloge na OOP  

Ugovor na plačilni nalog  

Odločba o prekršku  

MRVL uradni zaznamek  

Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1  

Dopis kršitelju  

Skupno: 45 

 
 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih 
pravil 

 

V letu 2017 so občinski redarji v občini Ruše s področja varnosti cestnega prometa 

obravnavali 3 prekrške. V enem primeru so izrekli globo. 
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V dveh primerih so občinski redarji obravnavali zapuščeni vozili. 

 

Skupaj evidentiranih plačil v letu 2017 je bilo v višini 101,70 EUR, 20 EUR iz naslova plačilnih 
nalogov, 41,70 iz naslova odločb o prekršku in 40 EUR iz naslova sodnih taks. 
 
 
Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu 

 
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva Maribor v občini Ruše izvajali naloge prometne preventive, predvsem v smislu 

zaščite najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so tako v okviru 

Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovno šolo skušali umiriti 

hitrost vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč pri prečkanju vozišča cest ipd. 

 

Aktivno sodelujemo tudi v delovanju Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu ter 

Varnostnem sosvetu občine Ruše. 

 
 
Varstvo javnega reda in miru v občini Ruše 

 
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih 

pristojnosti izvajali nadzore, z namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se 

izvajali predvsem v popoldanskem in večernem času, v okolici osnovnih in srednje šole in 

vrtcev, v mestnem parku, v okolici kopališča in pokopališč. Pri nadzoru kršitev niso zaznali, ni 

pa mogoče oceniti, koliko nezakonitih ravnanj so s svojo navzočnostjo preprečili.  

 

Posebno pozornost smo namenili nadzorom v okolici športnega centra, gimnazije in kopališča 
ter nogometnega stadiona. Dva krat smo nadzor izvedli tudi skupaj s policisti Policijske postaje 
Ruše. 
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2.13 OBČINA SELNICA OB DRAVI 

Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva 

Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki 

 
V letu 2017 smo na območju občine Selnice ob Dravi opravili 37 krat nadzor na območju 
občine. Ob tem smo opravili tudi 2 skupna nadzora s policisti Policijske postaje Ruše, ki so 
pristojni na tem območju. 
 

OPRAVILA število 

Nadzori (redni, izredni) 37 

Nadzori koordinirani s policisti 2 

Evidentirani prekrški – glede na vrsto  

VOZILO 3 

ZAPUŠČENO VOZILO 1 

OPOZORILO  

KRŠITELJ  

Evidentirani postopki  

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)  1 

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2)  

Izjava po sistemu EPPS  

Obvestilo o prekršku (na terenu) 3 

Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu) 1 

Opozorilo (na terenu)  

Plačilni nalog (na terenu)  

Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del)  

Plačilni nalog  

Plačilni nalog – zapuščeno vozilo  

Izjava o dejstvih in okoliščinah  

Vloga na obvestilo o prekršku 1 

Sklep o zavrženju vloge na OOP 1 

Ugovor na plačilni nalog  

Odločba o prekršku  

MRVL uradni zaznamek  

Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1  

Dopis kršitelju  

Skupno: 50 

 
Skupaj evidentiranih plačil v letu 2017 je bilo v višini 40,00 EUR iz naslova plačilnih nalogov. 
 
 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih 
pravil 

 
V letu 2017 so občinski redarji v občini Selnica ob Dravi s področja varnosti cestnega prometa 
obravnavali 4 prekrške. V treh primerih gre za nedovoljeno parkiranje na označenih parkirnih mestih 
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za invalidne osebe in v vseh primerih so izdali kršiteljem globe. V enem primeru pa je šlo za 
zapuščeno vozilo, ki pa ga je lastnik po naši odredbi pravočasno umaknil z javne površine. 
 
 

Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu 

 
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Maribor v občini Selnica ob Dravi izvajali naloge prometne preventive, predvsem v smislu 
zaščite najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so tako v okviru Vseslovenske 
akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovno šolo skušali umiriti hitrost vožnje in po potrebi 
otrokom nuditi pomoč pri prečkanju vozišča cest ipd. 
 
Občinski redarji so med drugim v neposredni bližini osnovne šole izvajali nadzor z namenom 
ugotavljanja pravilnosti prevoza otrok in predvsem ali so otroci pripeti in v otroških sedežih. Pri tem 
kršitev niso zaznali. 
 

 

Varstvo javnega reda in miru v občini Selnica ob Dravi 

 
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih pristojnosti 
izvajali nadzore, z namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se izvajali predvsem v 
popoldanskem in večernem času, v okolici osnovne šole in vrtca ter v okolici pokopališča in pri gradu 
Viltuš. Pri nadzoru kršitev niso zaznali. 
 
Dva krat smo nadzore izvedli tudi skupaj s policisti Policijske postaje Ruše. 
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2.14 OBČINA STARŠE 

Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva 

Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki 

 
V letu 2017 smo na območju občine Starše opravili 40 krat nadzor na območju občine. 
 

OPRAVILA število 

Nadzori (redni, izredni) 40 

Nadzori koordinirani s policisti  

Evidentirani prekrški – glede na vrsto  

VOZILO  

ZAPUŠČENO VOZILO  

OPOZORILO  

KRŠITELJ  

Evidentirani postopki  

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)   

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2)  

Izjava po sistemu EPPS  

Obvestilo o prekršku (na terenu)  

Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu)  

Opozorilo (na terenu)  

Plačilni nalog (na terenu)  

Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del)  

Plačilni nalog  

Plačilni nalog – zapuščeno vozilo  

Izjava o dejstvih in okoliščinah  

Vloga na obvestilo o prekršku  

Sklep o zavrženju vloge na OOP  

Ugovor na plačilni nalog  

Odločba o prekršku  

MRVL uradni zaznamek  

Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1  

Dopis kršitelju  

Skupno: 40 

 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih 
pravil 

 
V letu 2017 so občinski redarji v občini Starše s področja varnosti cestnega prometa izvajali 

preventivni nadzor, pri čemer niso izrekali represivnih ukrepov. 

 
 
Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu 
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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. 

 

23. 9. 2017 so občinski redarji sodelovali pri izvedbi lokalne prireditve »Pozdrav jeseni«. 
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2.15 OBČINA SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH 

Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva 

Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki 

 
V letu 2017 smo na območju občine Sveta Ana opravili 40 krat nadzor na območju občine. Ob 
tem smo opravili tudi 7 skupnih nadzorov s policisti Policijske postaje Lenart, ki so pristojni na 
tem območju. 
 

OPRAVILA število 

Nadzori (redni, izredni) 40 

Nadzori koordinirani s policisti 7 

Evidentirani prekrški – glede na vrsto  

VOZILO  

ZAPUŠČENO VOZILO  

OPOZORILO 1 

KRŠITELJ  

Evidentirani postopki  

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)   

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2)  

Izjava po sistemu EPPS  

Obvestilo o prekršku (na terenu) 1 

Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu)  

Opozorilo (na terenu) 1 

Plačilni nalog (na terenu)  

Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del)  

Plačilni nalog  

Plačilni nalog – zapuščeno vozilo  

Izjava o dejstvih in okoliščinah  

Vloga na obvestilo o prekršku  

Sklep o zavrženju vloge na OOP  

Ugovor na plačilni nalog  

Odločba o prekršku  

MRVL uradni zaznamek  

Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1  

Dopis kršitelju  

Skupno: 50 

 
 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih 
pravil 

 

V letu 2017 so občinski redarji v občini Sveta Ana s področja varnosti cestnega prometa 

obravnavali 1 kršitev. Kršitelja so opozorili. 
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Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu 

 
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva Maribor v občini Sveta Ana izvajali naloge prometne preventive, predvsem v smislu 

zaščite najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so tako v okviru 

Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovnima šolama šolo skušali 

umiriti hitrost vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč pri prečkanju vozišča cest ipd. 

 

Prav tako so aktivno sodelovali ob izvedbi kolesarskih izpitov in sicer s ciljem umirjanja 

prometa in opozarjanja voznikov na nove, najranljivejše udeležence v prometu. 

 
Občinski redarji so pri osnovni šoli na Sveti Ani izvajali tudi nadzore za ugotavljanje 

pravilnosti prevoza otrok, predvsem uporabo varnostnih pasov in otroških sedežev. Kršitev 

niso ugotovili. 

 

 
Varstvo javnega reda in miru v občini Sveta Ana 

 
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih 

pristojnosti izvajali nadzore, z namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se 

izvajali predvsem v popoldanskem in večernem času, v okolici osnovnih šol in vrtcev. Pri 

nadzoru kršitev niso zaznali. 

 
 
Aktivnosti ob prireditvah 

 
Občinski redarji so na območju občine Sveta Ana bili prisotni ob prireditvah, izvedenih ob 

občinskih praznovanjih. Pri tem so skrbeli za varen in neoviran promet, predvsem s 

preprečevanjem parkiranja na pločnikih. Prav tako so skrbeli za javni red in mir v neposredni 

bližini prireditvenih prostorov. 
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2.16 OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH 

Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva 

Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki 

 
V letu 2017 smo na območju občine Svet Jurij v Slovenskih goricah opravili 40 krat nadzor na 
območju občine. Ob tem smo opravili tudi 7 skupnih nadzorov s policisti Policijske postaje 
Lenart, ki so pristojni na tem območju. 
 

OPRAVILA število 

Nadzori (redni, izredni) 40 

Nadzori koordinirani s policisti 7 

Evidentirani prekrški – glede na vrsto  

VOZILO  

ZAPUŠČENO VOZILO  

OPOZORILO  

KRŠITELJ  

Evidentirani postopki  

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)   

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2)  

Izjava po sistemu EPPS  

Obvestilo o prekršku (na terenu)  

Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu)  

Opozorilo (na terenu)  

Plačilni nalog (na terenu)  

Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del)  

Plačilni nalog  

Plačilni nalog – zapuščeno vozilo  

Izjava o dejstvih in okoliščinah  

Vloga na obvestilo o prekršku  

Sklep o zavrženju vloge na OOP  

Ugovor na plačilni nalog  

Odločba o prekršku  

MRVL uradni zaznamek  

Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1  

Dopis kršitelju  

Skupno: 47 

 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih 
pravil 

 

V letu 2017 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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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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2.17 OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 

Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva 

Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki 

 
V letu 2017 smo na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah opravili 40 krat nadzor 
na območju občine. Ob tem smo opravili tudi 7 skupnih nadzorov s policisti Policijske postaje 
Lenart, ki so pristojni na tem območju. 
 

OPRAVILA število 

Nadzori (redni, izredni) 46 

Nadzori koordinirani s policisti 7 

Evidentirani prekrški – glede na vrsto  

VOZILO 1 

ZAPUŠČENO VOZILO  

OPOZORILO  

KRŠITELJ  

Evidentirani postopki  

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)  1 

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2)  

Izjava po sistemu EPPS  

Obvestilo o prekršku (na terenu) 1 

Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu)  

Opozorilo (na terenu)  

Plačilni nalog (na terenu)  

Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del)  

Plačilni nalog  

Plačilni nalog – zapuščeno vozilo  

Izjava o dejstvih in okoliščinah  

Vloga na obvestilo o prekršku  

Sklep o zavrženju vloge na OOP  

Ugovor na plačilni nalog  

Odločba o prekršku  

MRVL uradni zaznamek  

Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1  

Dopis kršitelju  

Skupno: 56 

 
 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih 
pravil 

 
V letu 2017 so občinski redarji v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah s področja 
ustavljanja in parkiranja vozil obravnavali en prekršek. Kršitelju so izrekli globo  v višini 40,00 
EUR. Globo je kršitelj tudi v roku poravnal v višini 20,00 EUR. 
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Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu 

 
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva Maribor v občini Sveta Trojica goricah izvajali naloge prometne preventive, 

predvsem v smislu zaščite najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so 

tako v okviru Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovno šolo 

skušali umiriti hitrost vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč. 

 

Aktivno smo tudi sodelovali na sejah Sveta za preventivo. 

 

 

Varstvo javnega reda in miru v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah 

 
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih 

pristojnosti izvajali nadzore, z namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se 

izvajali predvsem v popoldanskem in večernem času, v okolici osnovne šole in vrtca s 

športnim igriščem in igrali ob vrtcu, v okolici jezera v trojici in pri LD Dobrava. Pri nadzoru 

kršitev niso zaznali. 

 

 

Aktivnosti ob prireditvah 

 
Občinski redarji so na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah bili prisotni ob 

prireditvah izvedenih ob občinskem prazniku in pa ob izvedbi obeh tradicionalnih prireditev 

»kvatrnica«. Pri tem so skrbeli za varen in neoviran promet, predvsem s preprečevanjem 

parkiranja na pločnikih. Prav tako so skrbeli za javni red in mir v neposredni bližini 

prireditvenih prostorov. 
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2.18 OBČINA ŠENTILJ 

Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva 

Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki 

 
V letu 2017 smo na območju občine Šentilj opravili 40 krat nadzor na območju občine.  
 

OPRAVILA število 

Nadzori (redni, izredni) 35 

Nadzori koordinirani s policisti  

Evidentirani prekrški – glede na vrsto  

VOZILO 12 

ZAPUŠČENO VOZILO 2 

OPOZORILO 3 

KRŠITELJ  

Evidentirani postopki  

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)  1 

Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2)  

Izjava po sistemu EPPS  

Obvestilo o prekršku (na terenu) 15 

Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu) 2 

Opozorilo (na terenu) 1 

Plačilni nalog (na terenu)  

Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del)  

Plačilni nalog  

Plačilni nalog – zapuščeno vozilo  

Izjava o dejstvih in okoliščinah  

Vloga na obvestilo o prekršku 1 

Sklep o zavrženju vloge na OOP 1 

Ugovor na plačilni nalog  

Odločba o prekršku  

MRVL uradni zaznamek  

Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1  

Dopis kršitelju  

Skupno: 73 

 
V letu 2017 je bilo evidentiranih plačil iz naslova glob v višini 260,00 eur. 
 
 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih 
pravil 

 
V letu 2017 so občinski redarji v občini Šentilj s področja varnosti cestnega prometa izvajali 

preventivne aktivnosti, ob tem pa so obravnavali 17 prekrškov. Največ, 12 prekrškov, so 

obravnavali v območju kratkotrajnega parkiranja na Maistrovi ulici. Dva prekrška sta bila 
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ugotovljena na parkirnem mestu rezerviranem za invalidne osebe, eno vozilo pa je bilo 

napačno parkirano na voznem pasu. Prav vsi prekrški so bili ugotovljeni na Maistrovi ulici. 

 

Najpogostejši prekrški število 

Območje časovno omejenega brezplačnega parkiranja (modra cona) 12 

Parkirna mesta rezervirana za invalidne osebe 2 

Nepravilno parkiranje na voznem pasu 1 

Skupaj  15 

 

 
 

V dveh primerih so občinski redarji obravnavali zapuščeno vozilo. V obeh primerih je kršitelj 

vozilo po naši odredbi pravočasno umaknil z javne površine. 

 
 
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 
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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 zazn 


