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Obrazložitev: 
 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor je za leto 2014 pripravil poročilo o svojem delu. 
Podrobnejši podatki so razvidni iz poročila.  

Občinskemu svetu Občine Duplek predlagamo, da sprejme naslednji sklep: 
 
Predlog sklepa: 
 
 
»Občinski svet Občine Duplek se je seznanil s poročilom Medobčinskega inšpektorata  
in redarstva na območju občine Duplek v letu 2014. » 
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PODROČJE NADZORA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA 

Občinska  inšpekcijska služba je ustanovljena v lokalnih skupnostih kot nadzorni organ za 
nadzorovanje predpisov, z namenom učinkovitega varovanja javnega interesa. 
 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor kot organ skupne občinske uprave so 
ustanovile občine Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na 
Pohorju, Mestna občina Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, 
Selnica ob Dravi, Starše, Sveta Trojica, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj 
z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 
IN REDARSTVO MARIBOR« (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/2011, 13/2014 in Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 34/2011, 26/2014). 
 
Medobčinski inšpektorat izvaja inšpekcijski nadzor nad sprejetimi občinskimi predpisi in vodi 
inšpekcijske in prekrškovne postopke v občinah ustanoviteljicah. 
  
Nadzoruje izvajanje določb odlokov: 

• odloke o občinskih cestah,  
• odloke o varnosti v cestnem prometu na občinskih cestah,  
• odloke o ravnanju s komunalnimi odpadki,  
• odloke o oglaševanju in reklamiranju,  
• odloke o občinskih taksah,  
• odloke o taksi službah,  
• odloke o naravnih in kulturnih znamenitostih,  
• odloke o pokopaliških dejavnostih,  
• odloke o urejanju in vzdrževanju javnih in zelenih površin,  
• odloke o odvajanju in čiščenju odpadnih voda,  
• ter drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.  

Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo inšpektorji, kot uradne osebe s posebnimi 
pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor. 
  
Vloge in pritožbe je mogoče dajati direktno na sedež Medobčinskega inšpektorata ali tudi na 
sedeže občin ustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata, pisno, po telefonu in po e-pošti.  
  
Inšpektorji so dolžni obravnavati vse vloge, tudi anonimne, ter varovati tajnost prijavitelja.  
  
Pritožbeni organ zoper izdane akte v inšpekcijskih postopkih je župan posamezne občine 
ustanoviteljice, in sicer na območju tiste občine, kjer se je izdal ureditveni akt.  
  
Pri vodenju postopkov v skladu z Zakonom o prekrških je pritožbeni organ krajevno pristojno 
sodišče.  
 
V inšpekcijskem delu MIRM je v letu 2014 opravljalo  inšpekcijsko delo 5 inšpektorjev (do aprila 
2014, ko se je eden izmed inšpektorjev upokojil) ter vodja MIRM, ki prav tako opravlja 
inšpekcijska dela. Inšpekcijski nadzor se vrši v občinah s skupnim številom prebivalcev čez 
200.000 in s površino 900 km2.  

Prav tako imajo inšpektorji določene pristojnosti tudi neposredno po zakonih, kot so: Zakon o 
cestah, Zakon o varstvu okolja. Ob teh predpisih sta še ključna Zakon o inšpekcijskem nadzoru 
in Zakon o splošnem upravnem postopku.  

http://www.medobcinski.si/
http://ls.lex-localis.info/Zaloznistvo/Publikacija.aspx?docType=2
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Opravljeni pregledi in izvedeni ukrepi v vseh občinah ustanoviteljicah na področju 
inšpekcijskega nadzora v letu 2014 

VRSTA OPRAVILA REALIZACIJA 
2013 

REALIZACIJA 
2014 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI 7481 8408 
PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI) 6481 7060 
TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI 12 4 
POZIV ZA IZJAVO PO ZIN  68 
IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 234 143 
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 128 109 
IZDANI SKLEPI 70 34 
IZDANE ODREDBE 345 378 
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE 12 7 
IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI 0 1 
DOPISI,  ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV 479 604 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI 130 151 
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH  62 78 
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU 17 25 
IZDANI PLAČILNI NALOGI 1 0 
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU 5 7 
IZREČENI OPOMINI  5 
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  3 
USTAVITEV POSTOPKA 15 11 
IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE 8 15 
PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR 1 1 
IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE 1 6 
SKUPAJ 7611 8559 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Podatki za leto 2014, v primerjavi z letom 2013, nam pokažejo, da je bilo v letu 2014: 

- Opravljenih za 9 % več inšpekcijskih pregledov, kljub zmanjšanemu številu 
inšpektorjev, 

- Izdanih je bilo za 39 % manj ureditvenih inšpekcijskih odločb, 
- Izdanih je bilo za 15 % manj inšpekcijskih opozoril na zapisnik ob ugotovljenih manjših 

nepravilnostih,  
- Za 26 % se je povečalo število raznih dopisov, odstopov zadev drugim organom in 

službam, 
- Za 16 % se je povečalo število prekrškovnih postopkov. 
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NALOGE MEDOBČINSKEGA REDARSTVA 

Skrb za varen in neoviran promet 

Temeljna naloga občinskega redarstva je skrb za varen in neoviran promet na javnih 
prometnih površinah v naseljih ter na občinskih in ne kategoriziranih cestah izven naselij. 
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor večino svojega dela 
opravijo v okviru nadziranja t.i. mirujočega prometa. Pri tem so redarji v letu 2014 največ 
pozornosti namenili tistim kršitvam oz. tistim nepravilnim parkiranjem, ki so ovirala in 
ogrožala ostale udeležence v cestnem prometu. Ob nadzorih je bilo ugotovljeno, da še 
vedno zelo veliko voznikov vozila ustavi ali parkira na avtobusnih postajališčih. Prav zaradi 
tega je velik del pozornosti bil usmerjen v reševanje te problematike. Ob tem seveda ne 
pozabimo, da še vedno veliko voznikov vozila parkira na pločnikih ter kolesarskih stezah, s 
čimer ovira promet pešcev in kolesarjev. 

Kar zadeva neoviran promet pa so redarji izvajali tudi vsakodnevne nadzore upravičenosti 
ustavljanja in parkiranja na mestih namenjeni ustavljanju in parkiranju vozil ob dostavi blaga. 
Pri tem so izvedli več poostrenih nadzorov s končno ugotovitvijo, da časovna omejitev 
parkiranja na določenih mestih še vedno ni dosegla namena, saj je v določenih časovnih 
intervalih in na določenih mestih namenjenih dostavi frekvenca vozil večja kot to omogoča 
število takšnih mest. 

Da pa nismo izvajali le nadzora na področju mirujočega prometa potrjuje podatek, da smo v 
letu 2014 obravnavali tudi naslednje prekrške: 
- primere nepravilnosti pri prevozih otrok, ker otroci v vozilih niso bili v otroških sedežih ali 

niso bili pripeti s sistemom za zadrževanje v primeru trka, 
- primere kršitev neuporabe varnostnega pasu,  
- primere kršitev prepovedi uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšuje voznikovo slušno ali 

vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanje vozila (mobilni telefoni in druge naprave),  
- primeri kršitev predpisov o udeležbi pešcev v cestnem prometu (osvetlitev pešcev, 

prečkanje izven prehoda), 
- primeri kršitev s strani voznikov, ki niso omogočili prednosti pešcem na prehodu za 

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

upoštevanje. 

Varstvo najranljivejših udeležencev cestnega prometa 

Največ časa so občinski redarji izvajali nadzor z namenom zaščite najranljivejših 
udeležencev v cestnem prometu, med katere zagotovo sodijo otroci, pešci in invalidi. Skoraj 
vsakodnevno so zato občinski redarji izvajal naloge na območju za pešce v Mestni občini 
Maribor, ob rednih nadzorih v občini Lenart pa tudi na območju tamkajšnjega območja za 
pešce. Pri tem so redarji ugotavljali upravičenost vstopanja in vožnje z vozili po tem območju. 
S tem delom bomo nadaljevali tudi v prihodnje. 

Prav tako so se vsakodnevno vršili nadzori nad upravičenostjo parkiranja na mestih 
namenjenih ali rezerviranih za parkiranje invalidom. Kršitve na teh mestih so še vedno 
številne, a se stanje v primerjavi z ugotovitvami iz preteklih let izboljšuje. O izboljšanju lahko 
govorimo predvsem na tistih označenih parkirnih mestih, ki so predana v javno dobro, slabša 
pa je situacija pred večjimi trgovskimi centri, kjer so parkirišča v zasebni lasti in po Zakonu o 
cestah štejejo za nekategorizirano cesto.  Pri izvajanju nadzora na teh lokacijah je stanje 
ocenjeno kot nezadovoljivo, zato bomo takšne nadzore izvajali v vsaj enaki intenziteti tudi v 
prihodnje.  
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Zagotovo najranljivejši udeleženci v prometu pa so otroci. Občinski redarji so v letu 2014 
sodelovali v številnih preventivnih akcijah namenjenih poučevanju otrok o pravilnem ravnanju 
v cestnem prometu.  V letu 2014 smo izvedli tudi nekaj preventivnih nadzorov, v katerih smo 
ugotavljali morebitne nepravilnosti pri prevozih otrok, predvsem ali so otroci v vozilih v 
otroških sedežih ter ali so pripeti s sistemom za zadrževanje v primeru trka. 

Varen in neoviran promet ob prireditvah 

Ob prireditvah, izvedenih v posameznih občinah, so občinski redarji izvajali naloge za 
zagotavljanje varnega in neoviranega prometa, predvsem prometa pešcev. Tako so skrbeli 
za varno odvijanje prometa ob raznih občinskih proslavah ali protokolarnih prireditvah, 
pustnih povorkah, itd … 

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 žegnanjih, itd … 

Varstvo javnega reda in miru 

Med temeljna področja dela občinskega redarstva sodi tudi nadzor oz. varstvo javnega reda 
in miru. Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so med 
vsakodnevnimi nadzori v območju za pešce, v okolici osnovnih šol in vrtcev, na in v okolici 
pokopališč, na igriščih ter drugih rekreacijskih površinah, središčih krajev ter v »mestnih« 
parkih izvajali nadzore s ciljen preprečevanja vandalizma. Poleg rednega dela na tem 
področju so redarji skupaj s policijo sodelovali v več poostrenih nadzorih, ki so se izvajali v 
večernem in nočnem času tako med tednom kot tudi ob koncu tedna.  

V področje varstva javnega reda uvrščamo tudi nadzore, katerih cilj je zaščita javne 
infrastrukture kot so parkovne klopi, otroška igrala, itd. ter varstvo naravne in kulturne 
dediščine. V ta namen se izvajajo obhodi objektov namenjenih kulturi in predstavitvi 
zgodovine ter zgodovinskih dogodkov in dejstev. 

Sodelovanje s svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

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

V občini Miklavž na Dravskem polju se je predstavnik medobčinskega redarstva tako udeležil 
vsakoletnega predavanja za starejše voznike. 
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Sodelovanje v varnostnem sosvetu 

Predstavniki Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so stalni člani varnostnih 
sosvetov občin, kjer imajo le-te ustanovljene (Mestna občina Maribor, Občina Hoče-Slivnica, 
Občina Ruše, Občina Starše, Občina Miklavž na Dravskem polju, itd …).  V nekaterih 
občinah varnostni sosvet prevzema določene naloge svetov preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu.  

Sodelovanje v komisiji za občinske redarske službe pri Skupnosti občin 
Slovenije 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor aktivno sodeluje v Komisiji za občinsko 
redarsko službo pri Skupnosti občin Slovenije, kjer je predstavnik redarstva stalni član 
komisije. V okviru komisije se izpostavljajo razna opažanja in težave pri delu občinskih 
redarjev, ki so posledica organizacijskih sprememb in sprememb poslovanja organov 
državne uprave. Naloga komisije je uveljavljanje poklica občinski redar in načina dela 
redarstev pred državnimi organi, s katerimi sodeluje tako pri pripravi predpisov kot tudi pri 
pripravi številnih drugih aktov v obliki pogodb in sporazumov za izmenjevanje določenih vrst 
podatkov.  

V bodoče si bo komisija prizadevala, da bo Ministrstvo za notranje zadeve oziroma Policijska 
akademija izvajala tudi posamezna dodatna usposabljanja občinskih redarjev na področju 
urejanja prometa v križiščih in nadzora nad obremenitvijo cest, tehtanja vozil in nadzora 
izrednih prevozov. Prav tako si bo komisija prizadevala za enakopravno obravnavanje 
občinskih redarjev kot javnih uslužbencev s posebnimi pooblastili.  

Sodelovanje pri pripravi 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, itd … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2014 

 
 

7 
 

Postopki redarstva vodeni po Zakonu o prekrških   
 
Število obravnavanih ukrepov v vseh občinah ustanoviteljicah MIRM v letih 2012, 2013 in 2014 
kaže, da je redarska služba od leta 2012 naprej povečevala svoje aktivnosti glede ugotavljanja 
prekrškov in vodenja postopkov.  
 
Iz tabele je razvidno, da je bilo v letu 2012 obravnavanih skupno 19.603 prekrškov, v letu 2013 
je bilo obravnavanih 24.523 prekrškov in v letu 2014 skupaj 27.176 prekrškov.  
 

 
PODATKI O SKUPNEM ŠTEVILU PREKRŠKOV 

 

 
 

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 t.i. 
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. 
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Iz tabele je razvidno število vloženih pravnih sredstev ter izdanih aktov. 

VLOŽENA PRAVNA SREDSTVA IN IZDANI PRAVNI AKTI 
PO ZAKONU O PREKRŠKIH (ZP-1) 

ŠTEVILO 
2012 

ŠTEVILO 
2013 

ŠTEVILO 
2014 

UGOVORNI POSTOPEK (57.B ČLEN) 
Vložen ugovor na plačilni nalog 851 372 310 
Sklep o zavrženju ugovora 85 89 41 
Odločba o prekršku - izrek globe 485 291 76 
Odločba o prekršku - izrek opomina 185 127 25 
Odločba o prekršku - ustavitev postopka 379 305 100 
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO 
Vložena zahteva za sodno varstvo zoper odločbo 103 99 42 
Vložena zahteva za sodno varstvo zoper sklep 8 4 2 
Sklep o zavrženju zahteve za sodno varstvo 8 17 7 
Posredovanje zahteve za sodno varstvo na sodišče 122 85 34 
Vročitev sodbe ali sklepa sodišča 104 108 71 
SODNA TAKSA PREKRŠKOVNEGA ORGANA ALI SODIŠČA 
Plačilni nalog za sodno takso 391 261 Od 

14.6.201
3 se 

sodna 
taksa 

odmerja v 
odločbi 

ali v 
sodbi. 

Vložen ugovor na plačilni nalog za sodno takso 30 36 
Slep o zavrženju ali zavrnitvi ugovora zoper sodno takso 39 30 
Sklep o ugoditvi ugovoru zoper sodno takso 4 8 

UKLONILNI ZAPOR 
Predlog za določitev uklonilnega zapora 113 73 6 
Umik predloga za določitev uklonilnega zapora 95 62 0 
VROČANJE 
Sklep o odreditvi vročanja z javnim naznanilom 80 83 108 

 
Število najpogosteje izdanih aktov v postopkih po vloženih pravnih sredstvih v letih 2012 - 2014 (vir: prekrškovna 
evidenca Medobčinskega redarstva) 

Iz podatkov iz tabele je mogoče ugotoviti, da je v letu 2014 bilo manj vloženih ugovorov, t.j. 
pravnih sredstev zoper plačilni nalog, s katerim je bila kršitelju izrečena globa za storjen 
prekršek. Posledično je bilo vseh ostalih postopkov manj. Tako je bilo v letu 2014 vloženih 
310 ugovorov (1,47 % od 21.105 izdanih plačilnih nalogov) in 44 zahtev za sodno varstvo 
(0,21 % od 21.105 izdanih plačilnih nalogov) 

Podatki o vloženih pravnih sredstvih so izrazito pod slovenskim povprečjem, ki je 6 % na 
ravni države za ugovore. Prav tako število vloženih pravnih sredstev od leta 2012 konstantno 
pada in se približuje minimumu. 
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ŠTEVILO UGOVOROV NA PLAČILNE NALOGE IN ZAHTEVE ZA SODNO VARSTVO 
ZOPER ODLOČBE  

 
 
Iz tabele je razvidno, da se število ugovorov zoper izdane plačilne naloge zmanjšuje (iz leta 
2012, ko jih je bilo 851, do leta 2014, ko je bilo teh samo še 310. Prav tako je vidno, da pada 
tudi število zahtev za sodno varstvo zoper izdane odločbe o prekrških, kljub temu, da se število 
ukrepov iz leta v leto povečuje.  
 
Delni razlog temu je zakonito in strokovno delo do izdaje plačilnega naloga, ki krštelje 
»odvrača« od vložitve pravnega sredstva, delno je temu botrovala tudi notranja reorganizacija 
službe v letu 2013, ki je pripeljala do reševanja ugovorov najkasneje v enem mesecu, kar je na 
dolgi rok  pripeljalo do tega, da se kršitelji ne »pritožujejo samo zato, da bi zadeve zastarale«. 
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OBČINA DUPLEK 

Področje nadzora Medobčinskega inšpektorata  

Inšpektor je bil v občini prisoten praviloma 4x na mesec, v primeru prejetih prijav pa pogosteje. 
Ob vsakokratnem obisku na občinski upravi, je inšpektor prevzel morebitne prijave ter svojo 
prisotnost vpisal v zato posebej namenjeno knjigo, kjer lahko občani občine zabeležijo 
morebitne ugotovljene nepravilnosti in opravil redne in kontrolne preglede po posameznih 
naseljih v skladu s pristojnostmi, ki mu jih podeljuje veljavna zakonodaja. 
 
V preteklem letu so bile na področju nadzora v skladu s pristojnostmi Zakona o cestah in 
Odloka o občinskih cestah izdane tri inšpekcijske odločbe. Nadaljeval se je inšpekcijski 
postopek zaradi ogrožanja občinske ceste v Logu, v sklopu katerega je bil izdan sklep o 
dovolitvi izvršbe,  izdana je bila inšpekcijska odločba za postavitev ograje v skladu z izdanim 
soglasjem občinske uprave, v dveh primerih je bilo občanu izdano opozorilo v skladu z 
Zakonom o inšpekcijskem nadzoru zaradi ogrožanja občinske ceste.  
 
V okviru nadzora nad rednim vzdrževanjem občinskih cest in na podlagi prejete prijave, je bila 
Režijskemu obratu občine kot vzdrževalcu občinskih cest, izdana odločba z ukrepom rednega 
vzdrževanja bankin ob občinski cesti . V času izgradnje kanalizacije,  se je vrši redni nadzor 
nad postavljeno prometno signalizacijo na cesti Johe - Dvorjane, ki se je v skladu s predpisi 
dopolnjevala na podlagi odredbe inšpektorja.  
 
Uveden je bil inšpekcijski postopek v zadevi sanacije obcestnega jarka v Zgornjem Dupleku in 
postavitve ustrezne prometne signalizacije, katera je bila na podlagi izdane odredbe 
inšpektorja, postavljena v skladu s pravilnikom. V Zgornjem Dupleku je bil uveden inšpekcijski 
postopek zaradi domnevnega posega v varovalni pas ceste in nasutja zemljine. V teku 
postopka je občan pridobil ustrezna soglasja občinske uprave, zato je bil inšpekcijski postopek 
ustavljen.   
 
Zaključil se je inšpekcijski postopek, ki je bil uveden leta 2013 v zadevi odstranitve žive meje v 
Vurberku, ki je ovirala preglednost ceste.  
 
Na področju nadzora nad ravnanjem s komunalnimi odpadki je inšpektorat prejel prijavo 
pooblaščenega podjetja, da občani v naselju Zaloke ne uporabljajo storitev javne službe, zato 
je bila izdana inšpekcijska odločba z ukrepom obvezne vključitve na sistem odvoza odpadkov. 
Konec poročevalskega leta je bil uveden še en postopek v zadevi uporabe javne službe, ki pa 
se nadaljuje v letu 2015.  
 
Zaradi nedovoljenega odlaganja odpadkov v Vurberku, je bila izdana inšpekcijska odločba za 
njihovo odstranitev, v primeru nedovoljeno odloženih odpadkov, ki so bili najdeni pri gradnji 
protipoplavnega nasipa, je reševanje prevzela državna inšpekcija za okolje, saj je bila večina 
tako odloženih gradbenih odpadkov. V Vurberku pri črni tabli je bilo najdeno nedovoljeno 
odlaganje salonitnih plošč, kar je inšpektorat dostopil v nadaljnje reševanje državni inšpekciji 
za okolje.  
 
Stanje čistoče na celotnem območju občine je dobro, manjše nepravilnosti so se sproti 
odpravljale s sodelovanjem režijskega obrata. V okviru rednih pregledov so bili tedensko 
opravljeni pregledi čistoče v okolici šole in vrtca ter na vseh ostalih javnih površinah. 
Zaključen je bil postopek, ki je bil uveden konec leta 2013 zaradi nedovoljenega iztekanja 
odpadnih voda iz stanovanjskega objekta v Spodnji Koreni. Po opravljenem zaslišanju je 
občan nemudoma prenehal z nedovoljenim ravnanjem in saniral nedovoljeni iztok.  
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Na podlagi prejete prijave je bil uveden inšpekcijski postopek zaradi iztekanja odpadnih voda 
na občinsko cesto v Zgornjem Dupleku. Ugotovljeno je bilo, da je ob močnejšem nalivu prišlo 
do iztekanja podtalnih voda skupaj z odvečno vodo obstoječe greznice občana, kar pa je bilo 
po izdanem opozorilu inšpektorja ustrezno sanirano.  
 
Na področju nadzora nad stanjem plakatiranja v preteklem, večjih nepravilnosti ni bilo 
ugotovljenih, v primeru najdene kršitve, so bili nedovoljeno nameščeni plakati odstranjeni že na 
podlagi ustnega opozorila inšpektorja, zato nadaljnji postopki niso bili uvedeni.  
 

Številčni pregled opravil in ukrepov v občini Duplek 
 

 
VRSTA OPRAVILA 

 

REALIZACIJA 
2014 

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI  
PREGLEDI (REDNI, KONTROLNI, IZREDNI) 464 
TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI  
IZDAN POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN 
ZIN) 

2 

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE 5 
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU 3 
IZDANI SKLEPI 4 
IZDANE ODREDBE 2 
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE  
IZVRŠBA ODLOČBE PO TRETJI OSEBI  
DOPISI,  ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV 28 

PREKRŠKOVNI POSTOPKI  
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH   
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU  
IZDANI PLAČILNI NALOGI  
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU  
IZREČENI OPOMINI  
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO  
USTAVITEV POSTOPKA  
IZDANI PLAČILNI NALOGI ZA PLAČILO SODNE TAKSE  
PREDLOG ZA UKLONILNI ZAPOR  
IZDANI PREDLOGI ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE  

S  K U P A J 508 
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Postavitev stebrov ograje na občinskem zemljišču 
 

 
 

Odloženi odpadki v Vurberku 
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Poškodovane bankine – Johe 
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Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva ter varnostna ocena 
 
 
Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem cestno prometnih 
predpisov 
 
V letu 2014 so občinski redarji v občini Duplek s področja upoštevanja pravil cestnega 
prometa obravnavali 29 prekrškov. Pri tem so 13 kršiteljem izrekli globe, 14 kršiteljev so pa 
opozorili. 
 
V dveh primerih sta bili obravnavani zapuščeni vozili, pri čemer sta oba lastnika vozili 
odstranila. 
 
V letu 2014 je bilo na račun občine Duplek iz naslova glob plačanih 700,00 €. Prav tako je 
bilo prejeto plačilo v višini 30,00 € iz naslova sodne takse prekrškovnega organa za izrek 
opomina z odločbo o prekršku po vloženem ugovoru zoper plačilni nalog. 
 

  
2012 2013 2014 

GLOBA 8 15 13 

OPOZORILO 11 23 14 

ZAPUŠČENO VOZILO 0 2 2 
 
Število postopkov po posamezni vrsti (vir: prekrškovna evidenca Medobčinskega redarstva) 
 
Najpogostejši prekrški s področja mirujočega prometa, ki so jih v letu 2014 zaznali občinski 
redarji so prekrški zaradi neupravičenega parkiranja na prostoru za invalide in nepravilnega 
parkiranja na pločniku. 
 
Preventive aktivnosti na področju prometa 
 
Občinski redarji so sodelovali v vseslovenski akciji Varna šolska pot in sicer so s prisotnostjo 
pred osnovnimi šolami skušali umiriti hitrost vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč pri 
prečkanju vozišča cest ipd. 
 
Varstvo javnega reda in miru v občini Duplek 
 
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih 
pristojnosti izvajali nadzore, z namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se 
izvajali predvsem v popoldanskem in večernem času, v okolici osnovnih šol in vrtcev v 
Zgornjem in Spodnjem Dupleku ter v Dvorjanah. Nadzori so se izvajali tudi na igrišču v Zimici 
in pri gramoznici v Dupleku. Pri nadzoru kršitev niso zaznali, ni pa mogoče oceniti, koliko 
nezakonitih ravnanj so s svojo navzočnostjo preprečili. 
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ZAKLJUČEK 
 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor je v letu 2014 doživel nekatere spremembe, 
tako na organizacijskem, kadrovskem in delovnem področju. Sprememba organizacije dela, 
stimuliranje zaposlenih, odpravljanje konfliktnih situacij je v letu 2013 in kasneje v letu 2014 
bila ena izmed prioritet dela, predvsem na redarskem delu organa. Notranji konflikti, v veliki 
meri izvirajoč iz preteklosti, so zavirali delo in ustvarjali slabo vzdušje, ki se je prenašalo ne 
samo med zaposlenimi, pač pa se je odražalo tudi izven službe. S tem se je zmanjševal 
ugled organa in ustvarjala klima nezadovoljstva občanov do delavcev in opravljanja 
njihovega zakonitega dela. 
 
Vsem sodelavkam in sodelavcem, ki so v preteklem letu s svojim delom kakorkoli pripomogli 
k dobremu delu celotne službe, gre iskrena zahvala. Žal to ni mogoče potrditi za celoten 
kolektiv, saj je v ospredju vse preveč lastnih, osebnih interesov, tudi na račun medčloveških 
odnosov. Takšno obnašanje in ravnanje je imelo za posledico negativno sliko o celotni 
službi, kar pa zagotovo ne drži, saj rezultati za leto 2014 dajejo drugačno sliko. 
 
In ob koncu tudi zahvala za ustrezno in korektno sodelovanje naših sodelavcev v občinskih 
upravah občin ustanoviteljic naše službe, saj brez njihovega sodelovanja, pomoči, nasvetov 
in skupnega reševanja problemov, rezultati ne bi bilo takšni, kot so podani v poročilu.  
 
Prihodnost takšnega kolektiva, kot je Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor, že zaradi 
poslanstva in javnih nalog, katere mora izvajati, ne more in ne sme biti odvisna zgolj od 
individualnih želja in interesov posameznikov. Zavedanja opravljanja javnih nalog v 
pričakovanem obsegu in v pričakovani kvaliteti mora biti vodilo ne samo vodstva, pač pa  
vseh zaposlenih.  
 


