
PREDLOG – SKRAJŠANI POSTOPEK: 

 

Na podlagi 3. točke 12. člena in 1. odstavka 58. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski 

uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 10/2011), 14. člen Statuta Občine Benedikt (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 14/2011), 54. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo 

slovenskih občin št. 3/2011), 56. člena Statuta Občine Duplek (Medobčinski uradni vestnik 

Štajerske in Koroške regije št. 17/07, Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/10), 50. člena Statuta 
občine Hoče–Slivnica (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 6/2010), 49. 

člena statuta Občine Kungota (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/2004, 18/2007, Medobčinski 

uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 13/2008), 56. člena statuta Občine Lenart 
(Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 14/2010, 8/2011), 54. člena Statuta 

Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št 13/2011), 47. člena Statuta Občine 

Miklavž na Dravskem polju (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 14/2003, 

33/2010), 47. člena statuta Občine Pesnica (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške 
regije, št. 6/1999, 4/2001), 56. člena Statuta občine Rače–Fram (Medobčinski uradni vestnik 

Štajerske in Koroške regije, št. 12/2007), 14. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih 

občin št. 25/2011), 56. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik 
Štajerske in Koroške regije, št. 19/2007), 73. člena Statuta Občine Starše (Medobčinski uradni 

vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 12/95, 7/96), 47. člena Statuta Občine Sveta Ana 

(Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije št. 107/2010), 16. člena Statuta Občine 
Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 

22/2010), 57. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik 

Štajerske in Koroške regije, št. 16/2010), 59. člena Statuta Občine Šentilj (Medobčinski uradni 

vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 26/2009, 23/2010), so Mestni svet Mestne občine Maribor 
dne ………, Občinski svet Občine Benedikt dne ………., Občinski svet Občine Cerkvenjak dne 

………………., Občinski svet Občine Duplek dne ……………., Občinski svet Občine Hoče-

Slivnica dne ………………, Občinski svet Občine Kungota dne ……………, Občinski svet 
Občine Lenart dne …………….., Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju dne ………………, 

Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju dne ………….., Občinski svet Občine Pesnica 

dne …………………., Občinski svet Občine Rače-Fram dne …………………., Občinski svet 

Občine Ruše dne ………………., Občinski svet Občine Selnica ob Dravi dne 
………………………, Občinski svet Občine Starše dne …………………, Občinski svet Občine 

Sveta Ana dne …………………., Občinski svet občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah dne 

………………., Občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah dne ………………………, 
Občinski svet Občine Šentilj dne ……………………, v skladu z 49. a členom Zakona o lokalni 

samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), sprejeli 

 
 

ODLOK 

o spremembi Odloka o ustanovitvi  organa skupne občinske uprave 

»MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR« 

 

1. člen 
 

V odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN 

REDARSTVO MARIBOR« (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/2011 in Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 34/2011) se v 1. odstavku 10. člena v točki II. za redarstvo  spremenijo prva, četrta, 

dvanajsta in trinajsta alineja, tako da se glasijo:  

 

- Mestna občina Maribor             88,29 % 
- Duplek       0,99 % 

- Ruše      0,49 % 

- Selnica ob Dravi     0,49 % 



 

2. člen 

 

V celotnem besedilu odloka se beseda »direktor medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor« 
nadomesti z besedo »vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor« v ustreznem sklonu. 

 

 
 

3. člen  

 
Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih svoje občine v petnajstih dneh  

po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku zadnji odločal.  

 

Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in začne veljati in  
uporabljati petnajsti dan po zadnji objavi v uradnem glasilu.  

 

 

 

Številka: 061-1/2011 

Datum: _____________ 

 

 

 

 
 

MESTNA OBČINA MARIBOR 

ŽUPAN 

dr. Andrej Fištravec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBČINA HOČE – SLIVNICA 

ŽUPAN 

Jožef Merkuš 

 

 
OBČINA KUNGOTA 

Igor Stropnik 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
OBČINA LENART 

ŽUPAN 

mag. Janez Kramberger 

 

 

OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 

ŽUPAN 

Leopold Kremžar 

 

 

 

 

 

OBČINA PESNICA 

ŽUPAN 

Venčeslav Senekovič 



 

 

 

 
 

OBČINA RAČE – FRAM 

ŽUPAN 

Branko Ledinek 

 

 

 

 

 

 

 

OBČINA SELNICA OB DRAVI 

ŽUPAN 

Jurij Lep 

 

 

OBČINA STARŠE 

ŽUPAN 

Bojan Kirbiš 
 

 
 

 

 

 
 

 

OBČINA SVETA ANA V SLOVENSKIH 

GORICAH 
ŽUPAN 

Silvo Slaček 

 

OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH 
ŽUPAN 

Peter Škrlec 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH 
GORICAH   

ŽUPAN 

Darko Fras 

 

OBČINA ŠENTILJ 

ŽUPAN 

Edvard Čagran 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽITEV 

 
 

Obrazložitev k 1. členu: 

 

Ustanovitev skupne občinske uprave temelji na prostovoljnem dogovoru občin ustanoviteljic, kjer 

se občine dogovorijo tudi o delitvi stroškov delovanja skupne občinske uprave. Ob ustanovitvi 

»Medobčinskega redarstva« leta 2010 je temeljil »ključ« delitve stroškov na podlagi opravljene 

varnostne ocene za vsako posamezno občino. Ob združitvi »Medobčinskega inšpektorata« in 

Medobčinskega redarstva« v skupno službo »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor«, so se 

»ključi« delitve stroškov prenesli v skupno službo.  

 

Predlog spremembe količnikov na redarskem delu temelji na pobudi treh izmed občin ustanoviteljic 

MIRM (občine Duplek, občine Ruše in občine Selnica ob Dravi), da spremeni količnik, po katerem 

se delijo obveznosti in pravice ustanoviteljic.  

 

V skladu z ustanovitvenim odlokom je občina Duplek obvestila ostale občine soustanoviteljice z 

željo po spremembi količnika iz 1,98 % na 0,99 %. Občini Duplek se s tem zmanjšuje mesečna  

prisotnost redarske službe iz 80 ur na 40 ur. 

  

Prav tako je bil izražen interes občine Ruše po spremembi količnika iz 1,38 % na 0,49 %. V občini 

Ruše se s tem zmanjšuje obveznost mesečne prisotnosti redarstva iz 56 ur na 20 ur.  

 

Občina Selnica ob Dravi je predlagala spremembo količnika iz 0,99 % na 0,49 %. V občini Selnica 

ob Dravi se s tem zmanjšuje obveznost mesečne prisotnosti redarstva iz 40 ur na 20 ur mesečno.  

 

V Mestni občini Maribor se s tem povečuje mesečna prisotnost redarstva za 96 ur (kolikor se 

skupno zmanjša prisotnost redarstva v občinah Duplek, Ruše in Selnica ob Dravi). 

 

Predlagana sprememba ima finančne posledice zmanjšanje: 

- za občino Duplek v višini cca 610 € na mesec, 

- za občino Ruše  za cca 550 € na mesec, 

- za občino Selnica ob Dravi za cca 305 € na mesec. 

 

V tej višini se povečuje mesečna obveznost za Mestno občino Maribor. Za ostale občine 

soustanoviteljice se ne spremenijo finančne obveznosti.  

 

S predlagano spremembo so se strinjale vse občine ustanoviteljice MIRM. 



V tabeli je simulacija novih obveznosti glede na proračun za leto 2014 za redarski del: 

 

Občina Zdajšnja mesečna 

obveznost v € 

Zdajšnje število ur 

prisotnosti redarja na 

mesec 

Nova mesečna 

obveznost v € 

Novo število ur 

prisotnosti redarja 

na mesec 

MOM 52.800   54.264 + 96 

DUPLEK 1218 80 609 40 

SELNICA 610 40 305 20 

RUŠE 850 56 305 20 

  

Mestni občini bi se povečala obveznost za cca 1.464 €. Ker pa je delovanje skupnih občinskih 

uprav sofinancirano s strani države v višini 50 % in se s spremembo »ključev« delitve obveznosti 

med občinami spremeni tudi višina tega sofinanciranja, se za Mestno občino Maribor povečajo 

prihodki s strani države za to spremembo. Tako Mestna občina Maribor »pridobi« pravico do 

vračila 50 % sredstev, ki jih prevzame od ostalih občin in se ji tako dejansko poveča obveznost za 

732 €  (50 % od 1464 €). 

 

Mestna občina Maribor pridobi dodatnih 96 ur mesečne prisotnosti redarja. Glede na aktualne 

potrebe na področju mirujočega prometa je za Mestno občino Maribor povečanje redarske 

prisotnosti dobrodošlo in koristno.   

 

Obrazložitev k 2. členu: 

 

V skladu z zahtevo inšpektorata za javni sektor, ki je opravil inšpekcijski nadzor v Mestni občini 

Maribor in njegove ugotovitve, da je obstoječa ureditev napačna in v neskladju z Zakonom o javnih 

uslužbencih in drugimi predpisi, ki urejajo uslužbenska razmerja, je potrebno uskladiti naziv vodje 

službe. Ugotovitve inšpektorata za javni sektor so bile, da je v občinski upravi sistemizirano 

delovno mesto »direktor« lahko samo direktor občinske uprave, ne pa tudi vodja posamezne 

službe, zato je potrebno spremeniti vsa imenovanja za vodje notranjih organizacijskih enot iz 

nazivov »direktor« v »vodja«. Mestna občina Maribor je imela sistemizirana delovna mesta za 

vodje različnih oddelkov in organov v nazivih »direktor«, tako tudi za vodjo Medobčinskega 

inšpektorata in redarstva Maribor.  

 

Tako se sledi pripombam Inšpektorata, da se poimenovanja vodij organov mestne uprave 

poimenujejo vodje in ne direktorji (5. točka drugega odstavka 80. člena Zakona o javnih 

uslužbencih – ZJU-UPB3, Ur. l. RS, št. 63/2007, 65/2008, 69/2008, 69/2008 in 40/2012) 

 

Predlagana sprememba nima nobenih finančnih posledic. Ker gre za enostavno zadevo, predlagamo 

občinskemu svetu, da predlagano gradivo sprejme po skrajšanem postopku.  


